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แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

แผนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

F1A2

โครงการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทางด้านพืชสมุนไพรของหมอ
พื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมอพื้นบ้านใน
จ.นครศรีธรรมราช

45,000 บาท

1. วางแผนการสารวจพื้นที่
2. ติดต่อประสานกับหมอพื้นบ้านภายในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาจาก
หมอพื้นบ้านทางด้านพืชสมุนไพร
4. จัดทาข้อมูลและบันทึกในรูปแบบเอกสาร
5. รายงานผลการดาเนินงาน
1. สารวจพื้นที่ (
2 รวบรวมพืชสมุนไพร ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช และเพาะปลูกในพื้นที่ที่กาหนด
3. จัดทาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช
4. ประเมินกิจกรรม
5. สรุปโครงการ
1. ประชุมเตรียมกิจกรรม
2. สารวจพื้นที่ และหาข้อมูลเกี่ยวกับหมอพื้นบ้าน
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. สารวจภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และ
สมุนไพรไทยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางจีรังกานต์ ปักเข็ม
โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์

รวบรวมพืชสมุนไพรในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่เป็นยา

อ. ท่าศาลา
อ. เมือง
อ. สิชล

95,000

ศึกษาสมุนไพรและภูมปิ ัญญาไทยใน อ. ท่าศาลา
เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
อ. เมือง
อ. สิชล

60,000

ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล
และคณะ
สานักวิชาเภสัชศาสตร์

ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล
และคณะ
สานักวิชาเภสัชศาสตร์

หมายเหตุ
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กิจกรรม

F1A3

ชื่อโครงการ

สวนกล้วยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จาแนกและปลูก
รวบรวมเพื่อการอนุรักษ์

พื้นที่ดาเนินการ

โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์
พื้นที่ประมาณ 3-5 ไร่

งบประมาณ

50,000

สวนทดลองนิทรรศการพันธุ์พืชวงศ์
ขิงข่า (Zingiberaceae exhibition
pilot garden)

โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์
พื้นที่ 1 ไร่

127,500

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่า
และปลูกเลีย้ งในพื้นที่มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

90,000

อุทยานต้นไม้มงคลประจารุ่นของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สวนสมุนไพร สานักวิชา
เภสัชศาสตร์

105,500

แผนการดาเนินงาน
(5) จัดทาฐานข้อมูล และสรุปรายงานการ
ดาเนินการ
(6) ประเมินผลของโครงการ และสรุปผลการ
ดาเนินการ
(7) รายงานผลการดาเนินการทั้งหมด
1. การเตรียมเอกสารข้อมูลกล้วย group ต่างๆ
จัดเตรียมพื้นที่ ปรับพื้นที่ตามแบบแปลนที่วางไว้
2. กล้วยตาม group ที่วางไว้ตามแผน
ดูแลในร่องปลูก
3. รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน.
4. จัดเก็บข้อมูลของกล้วยแต่ละชนิด สาหรับเป็น
ข้อมูลพื้นฐาน การเรียนรู้
5. รายงานผลการดาเนินโครงการให้แก่ อพ.สธ
1. วางแผน/ผัง สวนนิทรรศการ
2. เพาะเลี้ยง บารุงรักษา ขยายพันธุ์
3. จัดสวนแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมป้าย
ความรู้ แผ่นพับความรู้
4. รายงานฉบับสมบูรณ์
1. เก็บฝักกล้วยไม้
2. เพาะเลี้ยง
3. ย้ายเลี้ยง /ต้นสมบูรณ์
4. ออกปลูก/อนุบาล
4. ปลูกแบบเกาะต้นไม้
1. สารวจพื้นที่
2. ประสานงานศิษย์เก่า นักศึกษาเภสัชศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

นางรวมพร คงจันทร์
โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์

ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน
สานักวิชาวิทยาศาสตร์

นางราตรี นิตยเดชพัฒน์
ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล
และคณะ สานักวิชาเภสัช

หมายเหตุ
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กิจกรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

วลัยลักษณ์

การอนุรักษ์และส่งเสริมข้าวพันธุ์
พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช

อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช

282,000

แผนการดาเนินงาน
และคณาจารย์สานักวิชาเภสัชศาสตร์
3. รวบรวมพืชสมุนไพร หรือจัดซือ้ จัดหาพืช
สมุนไพรที่เป็นไม้มงคลแต่ละรุ่นของนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. จัดกิจกรรมเพาะปลูกพืชสมุนไพรที่เป็นไม้มงคล
ประจารุ่นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จัดทาป้าย
แสดงข้อมูลพืชไม้มงคล
และกาหนดแนวทางในการบารุงรักษา
5. ประเมินกิจกรรม
6. สรุปโครงการ
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและรวบรวมสายพันธุ์ข้าว
พันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.เตรียมสภาพแปลงนาทดสอบ
3. ศึกษาเจริญเติบโต การต้านทานต่อโรค และ
การให้ผลผลิตของข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมใน
สภาพแปลงนา
4. ศึกษาการตอบสนองต่อสภาพดินปลูกท้องถิ่น
สารเคมีและปุ๋ยเคมีของข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมใน
สภาพแปลงนา
5. เปรียบเทียบข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์
6. สร้างเครือข่ายกับกลุ่มชาวนาเพื่อวางแผน
ร่วมกันศึกษาวิจัยในปีต่อไป
7. รายงานฉบับสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ
ศาสตร์

รศ.ดร. วาริน อินทนา
ดร. อรรถกร พรมวี
สานักเทคโนโลยีการเกษตร

หมายเหตุ
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กิจกรรม
F2A4

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

แผนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชใน ชุมชนต้นน้า อ.ปากพนัง
พื้นที่เฉพาะชุมชนต้นน้าปากพนัง

81,100

1. นางสาวรัชฎา คชแสง
สันต์
2. นางปิ่นเพชร ภักดีณรงค์
3) นายภานุวัฒน์ บุญเรือง
ขาว สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4) แกนนาชุมชนต้นน้า

ศึกษาการสารวจและรวบรวมข้อมูล ปากน้าปากพญา
ทรัพยากรชีวภาพใน ท้องถิ่นปากน้า อ.ปากพนัง
ปากพญา
จ.นครศรีธรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

84,000

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและ พื้นที่ภาคใต้ตอนบน
การใช้ประโยชน์ของพืชในสกุลขมิน้
(Curcuma) วงศ์ขิงข่า
(Zingiberaceae) ในพื้นที่ภาคใต้

262,000

1. ศึกษาสารวจรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มี
ลักษณะเด่นเฉพาะของชุมชนพื้นที่ต้นน้าปากพนัง
2. จัดทาฐานข้อมูลพันธุ์ไม้เด่นเฉพาะพื้นที่ของ
ชุมชนในพื้นที่ต้นน้าปากพนัง
3. ศึกษาคุณค่าและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์
พันธุ์ไม้เด่นของชุมชน
4. จัดทาเอกสาร/สื่อเผยแพร่พันธุ์ไม้ท้องถิ่นชุมชน
ต้นน้าปากพนัง
5. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน ระยะ 6
และ 12 เดือน
1. จั ดหาข้ อมู ลหมู่บ้ านใน เขตพื้น ที่ป ากน้าปาก
พญา วางแนวทางการสารวจ
2. ออกส ารวจภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในบริ เ วณที่
กาหนด
3. รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
4. จัดเก็บตัวอย่างที่ได้ออกสารวจในฐานข้อมูล
5. รายงานผลการดาเนินโครงการให้แก่ อพ.สธ
1. สารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุลขมิ้น ใน
พื้นที่ภาคใต้
2. เพาะเลี้ยง บารุงรักษา ขยายพันธุ์
3. ศึ ก ษาความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมใน
ห้องทดลอง ศึกษาสารสกัดออกฤทธิ์
4. จัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้ และ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ
5.รายงานฉบับสมบูรณ์

นายยุทธกาน ไชยมณี
โครงการอุทยานการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน
สานักวิชาวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ

5

กิจกรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

แผนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

อนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพการผลิต
มะนาวไข่พันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ อ.ปากพนัง

272,000

รศ.ดร. วาริน อินทนา ผศ.
ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน
ดร. อรรถกร พรมวี
รับผิดชอบ 20

ไร่จาก ตาบลขนาบนาก
อ.ปากพนัง

125,000

1. ศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของมะนาวไข่ ส ายพั น ธุ์
พื้นเมือง
2. เตรียมแปลงทดสอบ
3. ศึก ษาการเจริญ เติ บโต การให้ ผลผลิต ความ
ต้า นทานต่อ โรคและคุ ณสมบัติ อื่ นๆ ที่เ กี่ ยวข้ อ ง
ของมะนาวไข่พันธุ์พื้นเมืองในสภาพแปลงปลูก
4. ศึ กษาแนวทางการเพิ่ มศั กยภาพด้ านผลผลิ ต
ของมะนาวไข่และวิธีอนุรักษ์พันธุ์ที่เหมาะสม
5. รายงานฉบับสมบูรณ์
1.ศึกษาสารวจข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่ไร่จาก
2.ศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นจาก
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
4.จัดทาเอกสาร/สื่อเผยแพร่
5.จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน ระยะ 6
และ 12 เดือน
1.ศึกษาสารวจข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่ไร่จาก
2.ศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นจาก
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
4.จัดทาเอกสาร/สื่อเผยแพร่
5.จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน ระยะ 6
และ 12 เดือน

1) นางสาวรัชฎา คชแสง
สันต์
2) นางปิ่นเพชร ภักดีณรงค์
3) นายภานุวัฒน์ บุญเรือง
ขาว
สถาบันวิจัย
4) เกษตรกรทาไร่จาก
ตาบลขนาบนาก

การศึกษาการใช้ประโยชน์และ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากต้นจาก

F3A8

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ต.เขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์
อนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
จ.นครศรีธรรมราช
ชุมชนต้นน้าบ้านเขาวัง ตาบลหินตก
อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

90,000

1) นางสาวรัชฎา คชแสง
สันต์
2) นางปิ่นเพชร ภักดีณรงค์
3) นายภานุวัฒน์ บุญเรือง
ขาว
สถาบันวิจัย
4) เกษตรกรทาไร่จาก
ตาบลขนาบนาก

หมายเหตุ

6

กิจกรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

แผนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน
เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และแหล่งโบราณสถาน
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เช่น
โบราณสถานตุมปัง และ
โบราณสถานเขาคา

170,000

10 - 12 มิถุนายน 2560 รวมเวลาในการเข้าค่าย 1. อาศรมวั ฒ นธรรมวลั ย
3 วัน 2 คืน
ลั ก ษณ์ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย
ลักษณ์
2. ส านั ก ศิ ล ปากรที่ 14
นครศรีธรรมราช
3. ส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

100,000

1.
2.
3.
4.

วางแผนการดาเนินงาน
นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์
ออกแบบกิจกรรมกาหนดการ
โครงการอุทยาน
เขียนโครงการ – ขออนุมัติโครงการ
พฤกษศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โครงการ
- ส่งหนังสือถึงโรงเรียนต่างๆ
- ไวนิล
- internet
- วิทยุ
- ใบปลิว
5. เตรียมความพร้อม
การเงิน สถานที่ บุคลาการ อุปกรณ์ เอกสาร ฯลฯ
6. จัดโครงการอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
รุ่นที่ 4
7. ประเมินผล
8. สรุปผลโครงการ

หมายเหตุ
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กิจกรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

แผนการดาเนินงาน

นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

120,000

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

170,000

1.วางแผนการดาเนินงาน
2.ออกแบบกิจกรรมกาหนดการ
3.เขียนโครงการ – ขออนุมัติโครงการ
4.ประชาสัมพันธ์โครงการ
- ส่งหนังสือถึงโรงเรียนต่างๆ ไวนิล internet
วิทยุ ใบปลิว
5.เตรียมความพร้อม
การเงิน สถานที่ บุคลาการ อุปกรณ์ เอกสาร ฯลฯ
6.จัดโครงการอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่นรุ่น 1
7.ประเมินผล
8.สรุปผลโครงการ
1. ประชุม
1.1 คณะทางาน (เดือนละ 1-2 ครั้ง)
1.2 ประชุมคณะทางานและภาคีร่วม (เดือนละ 1
ครั้ง)
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
3. กิจกรรมเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 นิทรรศการเคลื่อนที่
3.2 ประกวดMotto
4. กิ จ กรรมสร้ า งใบเขี ย ว ปลู ก พื ช สวนครั ว พื ช
สมุนไพร
5. จัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
6.จัดตั้งกลุ่มพอเพียง
7. บูรณาการรายวิชา “เส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง”
8. จัดทารายงานสรุป ประเมินผลการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
นางอักษราพรรธน์ ชู
ภิรมย์
โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์

นางอัมพร รัตนวิจิตร
นายชัชพล ยิ่งดานุ่น
ว่าที่รอ้ ยเอก ศราวุธอินปิน
นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์
นางนิตยา แก่นบุญ
นายไพศาล สาริกา
นางอรอนงค์ สุขปลอด
ภาคีเครือข่าย
อาจารย์ประจารายวิชา
เส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง
สานักวิชาศิลปศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
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กิจกรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

แผนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์เรียนรู้พืชพรรณอาหารในป่า
ชายเลนอ่าวท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

พื้นที่ป่าชายเลย อ่าวท่า
ศาลา

350,000

ว่าที่ ร.ต.กาพล จิตตะนัง
ศูนย์บริการวิชาการ

โครงการบริหารโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ

อุทยานพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

100,000

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
อพ.สธ.

จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
จ.สระบุรี

40,000

1. เดือนที่ 1-2 เตรียมพื้นที่สาหรับปลูกพืชพรรณไม้ปา่
ชายเลนจัดทากาแพงไม้ไผ่ป้องกันคลื่น
2. เดือนที่ 1-3 จัดทาสะพานไม้ป่าชายเลน
3. เดือนที่ 4-6 จัดทาอาคารศูนย์เรียนรู้
4. เดือนที่ 7-9 เก็บรวบรวมพรรณพืชเพื่อปลูกในแปลง
สาธิต
5. เดือนที่ 10-12 ฉันทาชุดนิทรรศการเพื่อแสดงที่ศูนย์
เรียนรู้และสถานศึกษาในพื้นที่
1. ดูแลประสานตามรอบการดาเนินงาน อพ.สธ. ใน
ปีงบประมาณ
2. รายงานผลกิจกรรมการดาเนินงาน 6 เดือน
3. จัดหาอุปกรณ์สานักงาน
4. จัดประชุมอนุกรรมการ อพ.สธ. – มวล. ทุก 3 เดือน
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ ประสานงานหน่วยงานที่ร่วม
กิจกรรม อพ.สธ.
2. นาเสนอผลงาน จ.สระบุรี
3. รายงานผลการดาเนินโครงการให้แก่ อพ.สธ
ดาเนินการจัดทาไปแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการ
ปรับปรุงข้อมูล ประสานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยเพื่อ
การเชื่อมต่อข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลหน่วยงานร่วมกิจกรรมสนอง
พระราชดาริฯ
2. จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล
3. หารือการปรับปรุงฐานข้อมูล สาหรับฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญา กับ อพ.สธ.
4. รายงานผลการดาเนินงาน

จัดทาเว็บไซต์ อพ.สธ. –
ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์
http://
(rspg.wu.ac.th)
การจัดทาฐานข้อมูล อพ.สธ. – มวล. ม.วลัยลักษณ์

40,000
25,900

ผู้กากับดูแลโครงการ
อุทยานพฤกษศาสตร์

คณะอนุกรรมการ
ดาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
เลขานุการคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
เลขานุการคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
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คาอธิบายเพิ่มเติม
F: Frame กรอบการดาเนินงาน ประกอบด้วย
F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์
F3 กรอบการสร้างจิตสานึก
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย
A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
A7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

