
 

๑ 

 

แผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ปท่ีหา 

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 

          สนองพระราชดําริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(ปรับปรุง เม่ือ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

หนวยงานไมมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช  

 

 

 

 

หนวยงานไมมกีารดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๒  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

  

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 
เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๑.กรอบการ
เรียนรูทรัพยากร - - - - - - - - - - - - - - 

๒.กรอบการ
เรียนรูทรัพยากร - - - - - - - - - - - - - - 



 

๒ 

 

   

 

 

 

 

 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๓  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ดังนี้ 

 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 
เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๑.กรอบการ
เรียนรูทรัพยากร - - - - - - - - - - - - - - 

๒.กรอบการ
เรียนรูทรัพยากร - - - - - - - - - - - - - - 



 

๓ 

 

๑.กรอบการ
เรียนรู
ทรัพยากร 

ศึกษาและจัดสราง
สวนพันธุไม 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

        ๑๑๘,๐๐๐ ๘๐ คน  

๒.กรอบการ
เรียนรู
ทรัพยากร 

โครงการพัฒนา
สวนสมุนไพรตาม

ตําราหมอพร 
(กรมหลวงชุมพรฯ) 

คณะศิลปศาสตร 
บริเวณรอบเรือน
หมอพร   คณะ

ศิลปศาสตร 
        ๒๕๐,๐๐๐ ๑ สวน  

 

 

 

 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ 

ลําดับที่ 
โครงการ/

งานวิจัย/กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๑.กรอบการ
ใชประโยชน 

โครงการตามรอย
พระราชดําริเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพ่ือใช
ประโยชนจาก
พันธุกรรมพืช 

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร  

   

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

 

๑๕๐,๐๐๐.          

ศึกษาดูงาน
โครงการ
พระราชดําริ
แลวนําไปใช
ในการเลือก
พัฒนา



 

๔ 

 

ผลิตภัณฑ 

๒.กรอบการ
ใชประโยชน 

โครงการตามรอย
พระราชดําริเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพ่ือใช
ประโยชนจาก
พันธุกรรมพืช    

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

 

    ๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ศึกษาดูงาน
โครงการ
พระราชดําริ
แลวนําไปใช
ในการเลือก
พัฒนา
ผลิตภัณฑ 

๓.กรอบการ
ใชประโยชน 

ภูมิปญญา
ทองถิ่นกับการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

คณะบริหารธุรกิจ จังหวัด ราชบุรี         ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ชุมชน  

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/

งานวิจัย/กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๔.กรอบการ
ใชประโยชน 

การศึกษา
โครงสรางทางเคมี
ของสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพจาก
มะเด่ือ 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

  
๒๘,๐๐๐  

(งบรายได) 
        



 

๕ 

 

๕.กรอบการ
ใชประโยชน 

กระบวนการเชิง
ภาพที่เหมาะสม
สําหรับการศึกษา
เมล็ดขาวเปลือก:
การจําแนกสาย
พันธุและการ
ตรวจสอบความ
ผิดปกติของเมล็ด
ขาว 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

  
๒๐,๐๐๐  

(งบรายได) 
        

๖.กรอบการ
ใชประโยชน 

การผลิตกาซ
ชีวภาพจากฟาง
ขาว 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

    
๓๐,๐๐๐   

(งบรายได) 
      

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

๗.กรอบการ
ใชประโยชน 

ผลความแกรงของ
เมล็ดขาวสารตอ
คุณภาพการสี 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

    ๒๐๐,๐๐๐       

๘.กรอบการ
ใชประโยชน 

ศักยภาพของสาร
สกัดจากมะเด่ือตอ
การควบคุมการ
งอกและ
เจริญเติบโตของ
วัชพืชเพ่ิมมูลคา
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
การใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

    ๒๕๐,๐๐๐       



 

๖ 

 

๙.กรอบการ
ใชประโยชน 

การพัฒนา
ศักยภาพของ
มะเด่ือในการใช
เปนสมุนไพร
พ้ืนบานและการ
ปองกันมะเร็งเพ่ือ
สรางองคความรู
และสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

    ๔๔๐,๐๐๐       

 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๑๐.กรอบการ
ใชประโยชน 

อนุกรมวิธานและการ
กระจายพันธุของพืชวงศ 
Podostemaceae ใน
จังหวัดพิษณุโลกและ
เพชรบูรณ 

คณะ
วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลย ี

จังหวัด
พิษณุโลกและ
เพชรบูรณ 

    ๔๘๐,๐๐๐       

๑๑.กรอบการ
ใชประโยชน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ  
สิ่งทอจากตะไคร 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

ศูนยเรียนรู
ชุมชนระดับ
อําเภอ จังหวัด
เพชรบุรี 

  ๒๙๑,๘๐๐         

๑๓.กรอบการ
ใชประโยชน 

การพิมพสีธรรมชาติจาก
เปลือกลูกจากแหง 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ

  ๔๖,๐๐๐ ๒๐ คน        



 

๗ 

 

แฟช่ัน แฟช่ัน 

 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๑๔.กรอบการ
ใชประโยชน 

การพัฒนาสารกั้นสีจาก
แปงที่ไดจากหัวบอนเพ่ือ
ใชในการพิมพสียอมผา
แบบรีซิสต 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

ศูนยการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 

  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐ คน        

๑๕.กรอบการ
ใชประโยชน 

การพัฒนาหมอนึ่ง
แรงดันสูงเพ่ือสกัดสีและ
ยอมสีธรรมชาติ 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

โรงเรียนบาน
ยางน้ํากลัดใต 
อําเภอหนอง
หญาปลอง  
จังหวัด
เพชรบุรี 

  ๔๑๑,๘๐๐ ๒๐ คน        

๑๖.กรอบการ
ใชประโยชน 

การพัฒนาและแปรรูป
เครื่องแตงกายและ
สวนประกอบการแตง
กายจากผาทอกะเหรี่ยง 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

โรงเรียนบาน
ยางน้ํากลัดใต 
อําเภอหนอง
หญาปลอง  
จังหวัด
เพชรบุรี 

  ๓๓๑,๙๐๐ ๒๐ คน        



 

๘ 

 

 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๑๗.กรอบการ
ใชประโยชน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากผาขาวมาโดยใช
แนวคิดภูมิปญญา
ทองถิ่นกับแนวคิดการ
ออกแบบแฟช่ันเพ่ือ
พัฒนาอาชีพและ
ผลิตภัณฑชุมชน อําเภอ
วานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

อําเภอ     
วานรนิวาส 
จังหวัด
สกลนคร 

  ๔๑๑,๘๐๐ ๒๕ คน        

๑๘.กรอบการ
ใชประโยชน 

พัฒนาภูมิปญญาเสื้อผา
ชนกลุมนอยไทย-จีน 
เพ่ือสูประชาคมอาเซียน 
กรณีศึกษาชาวไททรงดํา
กับชาวจวงกวางส ี

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

ชนกลุมนอย 
ไททรงดํา  

  ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐ คน        

๑๙.กรอบการ
ใชประโยชน 

การควบคุมการยอมสี
ธรรมชาติและพัฒนา
ประยุกตกับลายทอ
กะเหรี่ยง 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

กลุมทอผา
กะเหรี่ยง 

  ๒๒๕,๐๐๐ ๒๐ คน        

๒๐.กรอบการ
ใชประโยชน 

การศึกษาลวดลายผาทอ
โบราณของชนชาติลาว
ครั่งบานโคกหมอ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ

  ๔๖,๐๐๐         



 

๙ 

 

แฟช่ัน แฟช่ัน 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๒๑.กรอบการ
ใชประโยชน 

การออกแบบและพัฒนา
เสื้อผาจากผาทอ
พ้ืนเมืองไททรงดํา 
อําเภอเขายอย     
จังหวัดเพชรบุรี 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

   ๔๖,๐๐๐         

๒๒.กรอบการ
ใชประโยชน 

การออกแบบลวดลายผา
ทอรวมสมัยเพ่ือการ
ประยุกตใชกับผลิตภัณฑ
เคหะสิ่งทอชุมชนทอผา
วัดไผหูชาง อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

ชุมชนทอผาวัด
ไผหูชาง 
อําเภอบางเลน 
จังหวัด
นครปฐม 

  ๔๖,๐๐๐ ๑๕ คน        

๒๓.กรอบการ
ใชประโยชน 

การออกแบบเครื่องแตง
กาย บุรุษ สตรี โดยใชผา
กาบบัวเอกลักษณ
หัตถกรรมสิ่งทอพ้ืนถิ่น
ของจังหวัดอุบลราชธานี 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

กลุมแมบาน
ทอผาบานปะ
อาว จังหวัด
อุบลราชธานี 

  ๔๖,๐๐๐ ๒๐ คน        

๒๔.กรอบการ
ใชประโยชน 

การออกแบบผลิตภัณฑ
สิ่งทอจากผายอมใบลําไย
เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

ต.ยุหวา 
อ.สันปาตอง 
จ.เชียงใหม 

    ๒๐๐,๐๐๐       

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 



 

๑๐ 

 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๒๖.กรอบการ
ใชประโยชน 

พัฒนาภูมิปญญาเสื้อผา
ชนกลุมนอยไทย-จีน 
เพ่ือสูประชาคมอาเซียน 
กรณีศึกษาชาวไททรงดํา
กับชาวจวงกวางส ี

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

ชนกลุมนอย 
ไททรงดํา  

    ๓๐๐,๐๐๐       

๒๕.กรอบการ
ใชประโยชน 

การพัฒนาการเตรียมสี
ผงจากสยีอมธรรมชาติ 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

    ๑๕๐,๐๐๐       

๒๗.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การออกแบบเครื่องทอ
พรมอเนกประสงคแบบ
กึ่งอัตโนมัติเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอเชิง
วัฒนธรรมที่นําไปสู
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

กลุมชุมชนศูนย
หัตถกรรม 

    ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕ คน      

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 



 

๑๑ 

 

๒๘.กรอบการ
ใชประโยชน 

การพัฒนาผาฝายทอมือ 
บนพ้ืนฐานแนวคิดภูมิ
ปญญาทองถิ่นสูการ
พัฒนาแนวคิดการ
ออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

ตําบล     
หนองบัวแดง      
อําเภอ   
หนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูมิ 

    ๔๓๐,๐๐๐ ๒๕ คน      

๒๙.กรอบการ
ใชประโยชน 

การออกแบบและพัฒนา
ผืนพรมจาแศษผาเหลือ
ใชดวยเทคนิคการใช
เครื่องยิงพรม(Hand 
Tufted)สําหรับกลุม
วิสาหกิจชุมชนบานเคียน
งาม จังหวัดนครนายก 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

กลุมชุมชน 
บานเคียนงาม 
จังหวัด
นครนายก 

    ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐ คน      

๓๐.กรอบการ
ใชประโยชน 

การพัฒนาลวดลาย    
ผาจก ไท ยวน เพ่ืองาน
ออกแบบแฟช่ัน 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

กลุมทอผาจก 
ไท ยวน   
ตําบลคูบัว     
อําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 

    ๑๐๐,๐๐๐       

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่
เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๓๑.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การสรางหลักสูตรการทอ
ผาทองถิ่นโดยใชเสนดาย
ยืนเปนเสนใยสังเคราะห
เสนดายพุงเปนผักตบชวา
ดวยเทคนิคการเผาทําลาย
สารสกัดและการแปรรูป
ผลิตภัณฑสูตลาดเชิง

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟช่ัน 

      ๑,๐๐๐,๐๐๐     



 

๑๒ 

 

พาณิชยเพ่ือเสริมรายได
และการประกอบอาชีพใน
ชุมชนภาคกลางและภาค
ตะวันออกเพ่ือสนอง
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

๓๒.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การศึกษาและพัฒนาวัสดุ
ทดแทนไมจากเสนใยพืช
มะละกอเพ่ือสราง
ผลิตภัณฑของตกแตง
ภายในบาน 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและ
การออกแบบ 

  ๒๘๘,๐๐๐         

๓๓.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การศึกษาและพัฒนาแผน
วีเนียรจากข้ีเล่ือยไมเพ่ือ
การตกแตงเครื่องเรือนใน
ที่พักอาศัย 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและ
การออกแบบ 

  ๒๒๕,๐๐๐         

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่
เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๓๔.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การผลิตกระดาษสาจาก
กากพลังงานมูลชางกับ
ผลไมทางเศรษฐกิจและ
การรักษาระบบนิเวศ 
กรณีศึกษา การเปรียบ 
เทียบกระดาษมูลชางโดย
ใชกระดาษสาและกระดาษ
จากสับปะรด 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและ
การออกแบบ 

  ๒๘๑,๒๐๐         

๓๕.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การศึกษาปจจัยในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑที่
กอใหเกิดสภาพแวดลอม
ยั่งยืน  กรณีศึกษา การใช
สีของวัสดุบรรจุภัณฑที่สื่อ
ถึงประโยชนใชสอย เพ่ือ

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและ
การออกแบบ 

  ๒๖๑,๐๐๐         



 

๑๓ 

 

การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

๓๖.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การศึกษาวิเคราะหรูปแบบ
เครื่องจักสานเพ่ือ
สรางสรรคงาน
ประติมากรรมตกแตงบาน
จากเศษกากกาแฟ เหลือ
ทิ้ง 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและ
การออกแบบ 

  ๒๘๑,๒๐๐         

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่
เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๓๗.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
กระบวนการผลิตของ
ตกแตงบานจากวัชพืช
เถาวัลยและตนไมยราบ
ยักษ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

 อําเภอ
ประจันตคาม 

จ.ปราจีนบุรี 

  ๒๘๐,๐๐๐         

๓๘.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
กระบวนการผลิตของ
ตกแตงเพ่ือลดกล่ินอับช้ืน
ภายในบานจากผงถานไม 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน        
อรัญประเทศ   
จ.สระแกว               

  ๒๘๐,๐๐๐         

๓๙.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การศึกษาทดสอบระบบ
การพิมพพ้ืนนูนบน
กระดาษหัตถกรรม เพ่ือ
เพ่ิมมูลคาและการใชงาน
ดานบรรจุภัณฑ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและ
การออกแบบ 

  ๒๘๘,๐๐๐         

๔๐.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การศึกษาและพัฒนาวัสดุ
จากตนธูปฤาษีเพ่ือใชใน
การออกแบบผลิตภัณฑ
ตกแตงบานสื่อถึงความ
เปนอัตลักษณพ้ืนบานภาค

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและ

    ๓๕๐,๐๐๐       



 

๑๔ 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ออกแบบ การออกแบบ 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่
เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๔๑.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การออกแบบผนัง
ภายนอกอาคารเพ่ือใชเปน
ที่ยึดเกาะของไมเล้ือย 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและ
การออกแบบ 

    ๓๕๐,๐๐๐       

๔๒.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑตกแตงบานจาก
เปลือกทุเรียน 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนจันทบูร   
จังหวัด
จันทบุร ี

    ๓๕๐,๐๐๐       

๔๓.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การศึกษาและพัฒนาเสน
ใยมะละกอเพ่ือการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑ
ชุมชน 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและ
การออกแบบ 

    ๓๒๐,๐๐๐       

๔๔.กรอบ
การใช
ประโยชน 

การยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย
ของกระดาษผสมสารสกัด
ใบฝรั่ง เพ่ืองานบรรจุ
ภัณฑอาหาร 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและ
การออกแบบ 

    ๕๐๐,๐๐๐       

 



 

๑๕ 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๔๕.กรอบการ
ใชประโยชน 

การศึกษาพัฒนาบรรจุ
ภัณฑและผลิตภัณฑ
จากเศษเหลือใชทาง
การเกษตร 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

        ๗๕๐,๐๐๐ ๑ โครงการ  

๔๖.กรอบการ
ใชประโยชน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารจากสวนเหลือ
ใชและสวนบกพรอง
จากการปลูกของตน
และผลเผือกหอม
ชุมชนอําเภอบานหมอ
จังหวัดสระบุรี เพ่ือ
ประโยชนเชิงพาณิชย 
โครงการตอเนื่อง ๒ ป  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

กลุมชุมชน    
ตําบลหรเทพ 
ตําบลโคกใหญ 
ตําบลตลาดนอย 
อําเภอบานหมอ 
จังหวัดสระบุรี 

  ๓๗๑,๘๐๐ 
๓ กลุม  (๓๐ 

คน) 
๓๕๐,๐๐๐ 

๓ กลุม  (๓๐ 
คน) 

     

๔๗.กรอบการ
ใชประโยชน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ
ขนมปงจากเนื้อลูก
ตาลสุกเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมผลิตผลทาง
การเกษตร โครงการ
ใหมตอเนื่อง 2 ป 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

กลุมแมบาน
ชุมชนบานหวย
ทรายใต     
ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี 

  ๒๙๑,๘๐๐ ๑ กลุม   
(๓๐ คน) 

๓๕๐,๐๐๐ 
๑ กลุม   

(๓๐ คน) 
     

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 



 

๑๖ 

 

๔๘.กรอบการ
ใชประโยชน 

โครงการวิจัยการสราง
มูลคาเพ่ิมน้ําตาล
มะพราวของชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม
เพ่ือใชประโยชนเชิง
พาณิชย 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

กลุมแมบาน
เกษตรกร
ดาวเรือง  
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

  ๒๗๐,๐๐๐ ๑ กลุม   
(๓๐ คน) 

       

๔๙.กรอบการ
ใชประโยชน 

โครงการวิจัยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

        ๓๐๐,๐๐๐ ๑ โครงการ  

๕๐.กรอบการ
ใชประโยชน 

โครงการวิจัยพืช
สมุนไพร 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

        ๕๐๐,๐๐๐ ๑ โครงการ  

 

 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๕๑.กรอบการ
ใชประโยชน 

การศึกษาการ
ออกแบบชุดอุปกรณ
อัดแผนไมวีเนียรจาก
วัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรดวยวิธีแบบ

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

  ๒๗๐,๐๐๐ ๑ กลุม   
(๓๐ คน) 

  ๓๕๐,๐๐๐     



 

๑๗ 

 

ระบบเย็น 

๕๒.กรอบการ
ใชประโยชน 

การประเมินวัฏจักร
ชีวิต(LCA) ผลิตภัณฑ
ของเลนจากไมกับการ
รับรูของผูซ้ือ ตอ
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม- 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

      ๓๕๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๑ โครงการ  

๕๓.กรอบการ
ใชประโยชน 

ออกแบบบรรจุภัณฑ
สปา จากกากพืช
เศรษฐกิจไทย 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

      ๓๒๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๑ โครงการ  

 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๕๔.กรอบการ
ใชประโยชน 

การศึกษาและพัฒนา
วัสดุกันกระแทกจาก
เสนใยพืชมะละกอใน
งานบรรจุภัณฑสําหรับ
ผลิตภัณฑแกวและ
เซรามิค 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

   
 

  ๓๕๐,๐๐๐     



 

๑๘ 

 

๕๕.กรอบการ
ใชประโยชน 

การศึกษาและ      
ออกแบบผนังสองช้ัน
จากวัสดุธรรมชาติ   
(ไมไผ) 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

      ๔๐๐,๐๐๐     

๕๖.กรอบการ
ใชประโยชน 

การออกแบบและ
พัฒนาเฟอรนิเจอร
จากวัสดุแผนไมอัด
ผักตบชวาและเสนใย
ผักตบชวาสําหรับ
ตกแตงบานพักอาศัย
ขนาดกลาง 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

      ๓๗๐,๐๐๐     

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๕๗.กรอบการ
ใชประโยชน 

โครงการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
หัตถกรรมหวายโดยใช
แนวคิดภูมิปญญา
ทองถิ่นของผูสูงอายุ 
ตําบลลาดพัฒนา 
อําเภอเมือง      
จังหวัดมหาสารคาม 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

   
 

  ๔๒๐,๐๐๐     



 

๑๙ 

 

๕๘.กรอบการ
ใชประโยชน 

การศึกษาและพัฒนา
กระเปาใบลาน เพ่ือ
พัฒนาชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกรบาน
ทับลาน จังหวัด
ปราจีนบุรี 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

      ๓๐๐,๐๐๐     

๕๙.กรอบการ
ใชประโยชน 

การศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑตกแตงบาน
แบบรวมสมัยจากอัต
ลักษณการเขางานไม
ในงานสถาปตยกรรม
ไทยภาคกลาง 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

      ๔๐๐,๐๐๐     

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๖๐.กรอบการ
ใชประโยชน 

การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑดวย
หัตถกรรมจักสานพ้ืน
ถิ่นสูการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับ
ผลิตภัณฑชุมชนใน
จังหวัดอางทอง 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

   
 

  ๓๕๐,๐๐๐     



 

๒๐ 

 

๖๑.กรอบการ
ใชประโยชน 

การใชประโยชนจาก
กานโสนเหลือทิ้งใน
กระบวนการผลิต
ดอกไมประดิษฐของ
วิสาหกิจชุมชน 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา     
สูการพัฒนาเปน
กระดาษเพ่ือการหีบ
หอ   

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

      ๓๕๐,๐๐๐     

๖๒.กรอบการ
ใชประโยชน 

การใชประโยชนวัสดุ
จากหญาแฝกกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ
จากภูมิปญญา
หัตถกรรมทองถิ่นทาง
ภาคกลาง 
สูแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 

      ๓๗๐,๐๐๐     

** หมายเหตุ กิจกรรมที่ ๔ ลําดับที่ ๕๑ – ๖๒ เปนโครงการเพ่ิมเติมในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไมไดอยูในแผนแมบทเดิม 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๕  กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

ลําดับที่ 

โครงการ/
งานวิจัย/
กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๑.กรอบการ
ใชประโยชน 

โครงการจัดทํา
ฐานขอมูลเพ่ือ
การเรียนรู
พันธุกรรมพืช    
ทั้งทางดาน      
กายภาพ ,      
ชีวภาพ และ      
วัฒนธรรม         

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

  ๕๐,๐๐๐. 

มีระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช  

ของ     
อพ.สธ.-มทรพ 

๕๐,๐๐๐. 

มีระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช  

ของ     
อพ.สธ.-มทรพ. 

๖๐,๐๐๐. 

มีระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช  

ของ     
อพ.สธ.-มทรพ. 

๖๐,๐๐๐. 

มีระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช  

ของ      
อพ.สธ.-มทรพ. 

 

 



 

๒๑ 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานไมมกีารดําเนินงานในกิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 

 

ลําดับที่ 

โครงการ/
งานวิจัย/
กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของ
โครงการ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๑.กรอบการ
ใชประโยชน - 

 
- - - - - - - - - - - - 

๒.กรอบการ
ใชประโยชน - 

 
- - - - - - - - - - - - 

 

 

 



 

๒๒ 

 

 

 

 

หนวยงานไมมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๗  กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนรุักษพันธุกรรมพืช 

 

ลําดับที่ 
โครงการ/

งานวิจัย/กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๑.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

- - - - - - - - - - - - - - 

๒.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

- - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 



 

๒๓ 

 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดังนี้ 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๑.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการคายเยาวชน
พัฒนาสื่อการเรียนรู
เพ่ือการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

      ๒๐๐,๐๐๐     

๒.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการนิทรรศการ
เพ่ือนําเสนอผลงาน
ดานการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

      ๒๐๐,๐๐๐     

๓.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการสอนวิชา 
การยอมสีสิ่งทอ 

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

  
ไมใช

งบประมาณ 

นักศึกษาช้ันป
ที่ ๒ สาขา
ออกแบบ
แฟช่ันฯ 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ันป
ที่ ๒ สาขา
ออกแบบ
แฟช่ันฯ 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ันป
ที่ ๒ สาขา
ออกแบบ
แฟช่ันฯ 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ันป
ที่ ๒ สาขา
ออกแบบ
แฟช่ันฯ 

 

๔.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงงานพิเศษสาขา
วิทยาศาสตรการ
อาหารและโภชนาการ 

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

  
ไมใช

งบประมาณ 

นักศึกษาช้ันป
ที่ ๔ สาขา 

วิทยาศาสตร
การอาหารฯ 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ันป
ที่ ๔ สาขา 

วิทยาศาสตร
การอาหารฯ 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ันป
ที่ ๔ สาขา 

วิทยาศาสตร
การอาหารฯ 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ันป
ที่ ๔ สาขา 

วิทยาศาสตร
การอาหารฯ 

 

๕.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการสอนวิชา การ
รอยมาลัย 

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

  
ไมใช

งบประมาณ 

นักศึกษาช้ัน 
ปที่ ๓ สาขา
บริหารธุรกิจ 

คหกรรม 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ัน 
ปที่ ๓ สาขา
บริหารธุรกิจ 

คหกรรม 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ัน 
ปที่ ๓ สาขา
บริหารธุรกิจ 

คหกรรม 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ัน 
ปที่ ๓ สาขา
บริหารธุรกิจ 

คหกรรม 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 



 

๒๔ 

 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 
หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๖.กรอบการ
ใชประโยชน 

โครงการสอนวิชา 
ออกแบบวัสดุงาน
ประดิษฐจากวัสดุ
พ้ืนบาน 

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

  
ไมใช

งบประมาณ 

นักศึกษาช้ัน 
ปที่ ๓ สาขา
บริหารธุรกิจ 

คหกรรม 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ัน 
ปที่ ๓ สาขา
บริหารธุรกิจ 

คหกรรม 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ัน 
ปที่ ๓ สาขา
บริหารธุรกิจ 

คหกรรม 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ัน 
ปที่ ๓ สาขา
บริหารธุรกิจ 

คหกรรม 

 

๗.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

 

โครงการอนุรักษและ
ปลูกจิตสํานึกเยาวชน
รุนใหมใสใจ
สิ่งแวดลอมในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

พ้ืนที่ของ อพ.สธ.   ๒๐,๐๐๐ ๕๕ คน ๒๓,๑๕๐ ๕๕ คน ๒๐,๐๐๐ ๕๕ คน ๒๓,๑๕๐ ๕๕ คน  

๘.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

ปลูกปาชายเลนเพ่ือ
อนุรักษฝงทะเลไทย 
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี     
เนื่องในวโรกาส วัน
คลายวันพระราช
สมภพ ๖๐ พรรษา 

คณะ
บริหารธุรกิจ จังหวัด ชลบุรี 

    ๓๑,๘๐๐ ๔๐ คน ๓๑,๘๐๐ ๔๐ คน ๕๐,๐๐๐ ๔๐ คน  

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 
หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 



 

๒๕ 

 

๙.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

การมีสวนรวมของ
ชุมชนกับการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  

คณะ
บริหารธุรกิจ จังหวัด ราชบุรี 

        ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐ คน  

๑๐.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

 

โครงการสอนวิชา 
สิ่งแวดลอมและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

  
ไมใช

งบประมาณ 

นักศึกษาช้ัน   
ปที่ ๒  คณะ
วิทยาศาสตร 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ัน   
ปที่ ๒  คณะ
วิทยาศาสตร 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ัน   
ปที่ ๒  คณะ
วิทยาศาสตร 

ไมใช
งบประมาณ 

นักศึกษาช้ัน   
ปที่ ๒  คณะ
วิทยาศาสตร 

 

๑๑.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

ปลูกสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษปาชายเลน

ไทย รักษาสภาวะ
แวดลอมและ          
ภูมิปญญาไทย 

คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ศูนยอนุรักษปา
ชายเลนคลองโคน 
จ.สมุทรสงคราม 

  ๑๑๔,๘๐๐ 
๔๕ คน 

 
 

118,800 
๔๕ คน 

๑๔๘,๐๐๐ 
๔๕ คน  

๑๒.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ”การผลิต
หัวเช้ือจุลินทรียเพ่ือ
บําบัดน้ําเสียในชุมชน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ชุมชนบางไผ 
จังหวัดนนทบุรี 

  ๑๘๐,๐๐๐ ๔๐ คน        

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 
งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๑๓.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ”การพัฒนา
วัสดุการเกษตรและ
วัสดุเหลือใชเพ่ือการ
บําบัดน้ําเสีย” 

คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ชุมชนบานบาง
มวง         

จังหวัดนนทบุรี 
  ๘๐,๐๐๐ ๔๐ คน        



 

๒๖ 

 

๑๔.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ”การพัฒนา
ผลิตภัณฑเคมี จาก
วัสดุธรรมชาติเพ่ือเพ่ิม
มูลคาผลิตภัณฑ” 

คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ชุมชนศรีบุญยืน
พัฒนาและ 
ชุมชนขาง

ธนาคารอาคาร
สงเคราะห     

เขตบางซ่ือ กทม. 

  ๘๐,๐๐๐ ๔๐ คน        

๑๕.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการกําจัดขยะและ
บําบัดน้ําเสียเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชุมชน 

คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ชุมชนในเขตบาง
ซ่ือหรือใกลเคียง 

    ๕๐,๐๐๐ ๓๐ คน      

๑๖.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการตรวจวัด
ปริมาณ Total and 
Fecal Coliform 
Bacteria ในคลอง
บางลําพู 

คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ชุมชนคลอง
บางลําพู 

    ๓๐,๐๐๐ ๕๐ คน      

๑๗.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการปลูกจิตสํานึก
ในการอนุรักษพันธุพืช 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
และรักษาสภาวะ
แวดลอม 

คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

อุทยานแหงชาติ
น้ําหนาว     
จังหวัด  

เพชรบูรณ 

    ๑๓๕,๐๐๐ 
๔๕ คน 

 
 

๑๖๓,๐๐๐ 
๔๕ คน 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๑๘.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการศึกษาภูมิ
ปญญาวิถีไทย ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม 

คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ศูนยวิจัยและ
พัฒนา
สิ่งแวดลอมและ
ศูนยเรียนรู ใน
โครงการอพ.สธ. 

   
 

๕๐,๐๐๐ 
๔๕ คน 

๕๕,๐๐๐ 
๔๕ คน 

๖๐,๐๐๐ 
๔๕ คน 

 

๑๙.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการศึกษาและ
อนุรักษพันธุกรรมพืช 

คณะ        
วิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

แปลง ๙๐๕ 

จ.กาญจนบุรี 
  ๑๘๕,๐๐๐. 

นักศึกษาเขา
รวมจํานวน 
๑๐๐ คน 

๑๙๐,๐๐๐. 
นักศึกษาเขา
รวมจํานวน 
๑๐๐ คน 

๑๙๕,๐๐๐. 
นักศึกษาเขา
รวมจํานวน 
๑๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐. 
นักศึกษาเขา
รวมจํานวน 
๑๐๐ คน 

 



 

๒๗ 

 

๒๐.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการศึกษาอนุรักษ
และฟนธรรมชาติตาม
โครงการใน
พระราชดําริ ครั้งที่ ๑ 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

พ้ืนที่ปาเสื่อม
โทรมตาม
โครงการ

พระราชดําริ 

    ๑๘๐,๐๐๐ ๑๐๐ คน     
 

๒๑.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการศึกษาอนุรักษ
และฟนธรรมชาติตาม
โครงการใน
พระราชดําริ ครั้งที่ ๒ 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

พ้ืนที่ปาเสื่อม
โทรมตาม
โครงการ

พระราชดําริ 

      ๑๘๕,๐๐๐ ๑๐๐ คน   
 

๒๒.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการศึกษาอนุรักษ
และฟนธรรมชาติตาม
โครงการใน
พระราชดําริ ครั้งที่ ๓ 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

พ้ืนที่ปาเสื่อม
โทรมตาม
โครงการ

พระราชดําริ 

        ๑๙๐,๐๐๐ ๑๑๐ คน 
 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๒๓.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

จัดนิทรรศการเพ่ือ
เผยแพรผลงานและ
องคความรูดาน
สมุนไพรตามตํารา
หมอพร  

คณะศิลปศาสตร 
คณะศิลปศาสตร 

   
 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
๒ กิจกรรม 

๔๐๐,๐๐๐ 
๒ กิจกรรม  

๒๔.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

คายอาสาเรียนรู
สมุนไพรตามรอยหมอ
พรสําหรับคณาจารย 
บุคลากรและนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตร      
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

๒๕.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาสินคาหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

คณะ
อุตสาหกรรม  
สิ่งทอและ

กลุมชุมชน 
จังหวัดลําปาง 

  ๓๐๐,๐๐๐ ๑๒๐ คน       
 



 

๒๘ 

 

ออกแบบแฟช่ัน 

๒๖.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาสินคาหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

คณะ
อุตสาหกรรม  
สิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

    ๒๐๐,๐๐๐ ๗๕ คน     
 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๒๗.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
สินคาชุมชน 

คณะ
อุตสาหกรรม  
สิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

จังหวัด        
ประจวบคีรีขันธ 

    ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ คน     
 

๒๘.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่นดาน 
สิ่งทอ 

คณะ
อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบ
แฟช่ัน 

จังหวัด          
ในเขตภาคกลาง 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐ คน   ๑๕๐,๐๐๐ ๔๕ คน ๒๐๐,๐๐๐ ๔๕ คน 
 

๒๙.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการฝกอบรมและ
สรางจิตสํานึกในการ
ดํารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คณะ
อุตสาหกรรม  
สิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

จังหวัด ในเขต
ภาคกลาง 

  ๑๕๑,๐๐๐ ๑๒๐ คน ๗๘,๒๐๐ ๔๐ คน ๘๐,๐๐๐ ๔๐ คน ๑๐๐,๐๐๐ ๔๕ คน 
 



 

๒๙ 

 

๓๐.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการสูอาเซียนกับ
งานศิลปวัฒนธรรม
ดานสิ่งทอ 

คณะ
อุตสาหกรรม สิ่ง
ทอและออกแบบ
แฟช่ัน 

จังหวัด ในเขต
ภาคอีสาน 

    ๒๒๑,๘๐๐ ๔๕ คน      

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 

โครงการ/งานวิจัย/
กิจกรรม 

เรื่อง 

เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๓๑.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการสราง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

คณะ
อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบ
แฟช่ัน 

ศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

คลองไผ       
ตําบลคลองไผ 
อําเภอสีค้ิว 

จังหวัด
นครราชสีมา 

      ๙๐,๐๐๐ ๔๕ คน ๑๐๐,๐๐๐ ๔๕ คน  

๓๒.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการสราง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุ กรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี       

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

พ้ืนที่ของ อพ.สธ.   ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐ คน ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐ คน ๑๘๐,๐๐๐ ๗๐ คน ๒๐๐,๐๐๐ ๘๐ คน  

๓๓.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม 

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ 

       ๒๕๐,๐๐๐  ๒๕๐,๐๐๐   

**หมายเหตุ กิจกรรมที่ ๘ ลําดับที่ ๓๓ เปนโครงการเพ่ิมเติมในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 



 

๓๐ 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/

งานวิจัย/กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๓๔.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการปลูก
ตนไมถาวรเฉลิม 
พระเกียรติ 

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

แปลง ๙๐๕  ไทร
โยค  กาญจนบุร ี

๑๕๐,๐๐๐. พ้ืนที่ ๕ ไร ๒๐๐,๐๐๐. พ้ืนที่ ๕ ไร        

๓๕.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการรักษา
ดูแลและปรับปรุง
ตนไม ในแปลง 
๙๐๕ 

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

แปลง ๙๐๕  ไทร
โยค  กาญจนบุร ี

  ๑๒๐,๐๐๐. พ้ืนที่ ๑๐ ไร ๑๕๐,๐๐๐. พ้ืนที่ ๑๕ ไร ๒๐๐,๐๐๐. พ้ืนที่ ๑๕ ไร ๒๐๐,๐๐๐. พ้ืนที่ ๑๕ ไร  

๓๖.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

ชมรมนักชีววิทยา 
อพ.สธ. 

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

  ๑๐๐,๐๐๐. ๔๐ คน ๑๐๐,๐๐๐. ๔๐ คน ๑๒๕,๐๐๐. ๔๐ ๑๕๐,๐๐๐.   

๓๗.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

การประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย  
นําสิ่งดีงาม       
สูสายตาโลก 

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

พ้ืนที่การไฟฟา
ฝายผลิต เข่ือน
ศรีนครินทร 

    ๔๐๐,๐๐๐.    ๕๐๐,๐๐๐. 
 

การจัด
นิทรรศการมี
ข้ึน ๒ ปตอ 

ครั้ง 

 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/

งานวิจัย/กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 



 

๓๑ 

 

๓๘.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

การถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
สินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ
ของผูประกอบการ
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม 

  ๒๗๖,๓๐๐ ๖๐ คน ๓๐๐,๐๐๐ ๖๐ คน      

๓๙.กรอบการ
ใชประโยชน 

โครงการอาหาร
พ้ืนบานจังหวัด
เพชรบุรีแบบมี
สวนรวมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต(ปที่๒)/(ปที่
๓)ภายใตโครงการ
การบูรณาการการ
มีสวนรวมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชน ตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

กลุมน้ําพริก
ผูสูงอายุ     
กลุมชุมชน  
บานหวยทราย
เหนือ      
จังหวัดเพชรบุรี 

  ๓๒๕,๐๐๐ ๖๕ คน ๓๕๐,๐๐๐ ๗๐ คน      

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดังนี้ (ตอ) 

ลําดับที่ 
โครงการ/

งานวิจัย/กิจกรรม 

เรื่อง 
เจาของโครงการ พ้ืนที่เปาหมาย 

งบประมาณดําเนินงาน 

หมายเหตุ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย 

๔๐.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการถายทอด
เทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยเพ่ือใช
ประโยชนเชิง
พาณิชย 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

กลุมชุมชน  
และ/หรือสถาน
ประกอบการ

ของจังหวัด ภาค
กลางตอนลาง 

  ๓๐๐,๐๐๐ ๖๐ คน        



 

๓๒ 

 

๔๑.กรอบการ
สรางจิตสํานึก 

โครงการการ
บริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาอาชีพ
เดิมและสราง
อาชีพใหมของ
ชุมชนจังหวัด
อางทอง 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

กลุมขนมเปยะ
พิมพจําปา 
กลุมแมบาน

มะขาม    
จังหวัด 
อางทอง 

    ๓๐๐,๐๐๐ ๖๐ คน      

 

 

 


