




	 การปลูกป่า	๓	อย่าง	 ได้ประโยชน์	๔	อย่าง	 :	 คือการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปรีชาญาณอย่างชาญฉลาดให้เกิด
ประโยชน์แก่ปวงชนมากที่สุดยาวนานที่สุดและทั่วถึงกัน	
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ทรงแนะน�าการปลูกป่าในเชิงผสมผสาน	ทั้งด้านเกษตร	วนศาสตร์	และเศรษฐกิจ
สังคม	ไว้เป็นมรรควิธีปลูกป่าแบบเบ็ดเสร็จนั้นไว้ด้วย	
	 ลักษณะทั่วไปของป่า	๓	อย่าง	
	 พระราชด�าริปลูกป่า	๓	อย่างนั้น	มีพระราชด�ารัส	ความว่า	“...ป่าไม้ท่ีจะปลูกนั้น	สมควรท่ีจะปลูกแบบป่าใช้ไม้หนึ่ง	ป่าส�าหรับ
ใช้ผลหนึ่ง	ป่าส�าหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง	อันนี้แยกออกไปเป็นกว้างๆใหญ่ๆ	การที่จะปลูกต้นไม้ส�าหรับได้ประโยชน์	ดังนี้ในค�าวิเคราะห์
ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้	เป็นสวนหรือจะเป็นสวนมากกว่าป่าไม้	 แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพื่อต้นน�้า	 ล�าธาร	นั้น	
ป่าไม้เช่นน้ีจะเป็นสวนผลไม้ก็ตาม	 หรือเป็นสวนไม้ฟืนก็ตามนั่นแหละเป็นป่าไม้ท่ีถูกต้องเพราะท�าหน้าท่ีเป็นป่า	 คือเป็นต้นไม้และ
ท�าหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านส�าหรับให้ผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้..."
	 และได้มีพระราชด�ารัสเพิ่มเติมว่า
	 "…การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้	ให้ใช้วิธีปลูกไม้	๓	อย่าง	แต่มีประโยชน์	๔	อย่าง	คือ	ไม้ใช้สอย	ไม้กินได้	
ไม้เศรษฐกิจ	 โดยปลูกรองรับการชลประทาน	ปลูกรับซับน�้า	 และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย	 โดยรับน�้าฝนอย่างเดียว	 ประโยชน์
อย่างท่ี	๔	คือ	ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน�้า..."	
	 พระราชด�ารเิพือ่อนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าไม้	ด�าเนนิการในหลายส่วนราชการทัง้กรมป่าไม้	และศนูย์ศกึษาการพฒันา	อนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริทุกแห่ง	คือการป่าไม้ใช้สอยโดยด�าเนินการปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วส�าหรับตัดกิ่งมาท�าฟืน	เผาถ่าน	ตลอดจนไม้ส�าหรับใช้ในการ
ก่อสร้าง	และหตัถกรรม	ส่วนใหญ่ได้มกีารปลกูพันธุไ์ม้โตเร็วเป็นสวนป่า	เช่น	ยคูาลปิตสั	ข้ีเหลก็	ประดู่	แค	กระถินยกัษ์	และสะเดา	เป็นต้น
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กับการทรงงานด้านพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 มีพระราชประสงค์ท่ีจะใช้พื้นท่ีว่างทุกตารางวาให้เป็นประโยชน์ต่อการ
รวบรวมพรรณพืช	ทรงปลูกและรวบรวมพืชผักสวนครัว	เพื่อตกแต่งดาดฟ้าตึกชัยพัฒนา	ซึ่งเป็นอาคารทรงงานภายในสวนจิตรลดา
แทนไม้ดอกไม้ประดับ	 โดยทรงใช้ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมาแทนกระถางปลูก	 ดังบทพระนิพนธ์
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอเธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ	ท่ีว่า	
 

  
 
และโปรดให้เขียนป้ายติดไว้ตามภาชนะปลูก	ระบุชื่อสามัญ	ช่ือวิทยาศาสตร์	ลักษณะ	ประโยชน์	และสรรพคุณไว้ด้วย	สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงตระหนักถึงความขาดแคลนข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรพรรณพืชและนัก
พฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของประเทศ	แม้ว่าประเทศไทยจะมีความหลากหลายของพรรณไม้และป่าไม้	มีความส�าคัญของพื้นท่ีประเทศ
ทีเ่ป็นถิน่ฐานของความหลากหลายทางชวีภาพ	แต่งานค้นคว้าวจิยัด้านพฤกษศาสตร์และการผลติบคุคลากรผูเ้ชีย่วชาญทางพฤกษศาสตร์
ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร	ทั้งจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศและต่างประเทศ	การส�ารวจและค้นคว้าวิจัยพรรณพฤกษชาติ
ของประเทศไทยได้ตพีมิพ์เผยแพร่มเีพยีงร้อยละ	๓๐	ของพรรณไม้ท่ัวประเทศ	เหล่านีเ้ป็นประเดน็ขัดแย้งอย่างยิง่ต่อความสนใจในการพฒันา
พรรณพืชพื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน
กระแสพระราชด�ารหิลายประการในการสร้างสรรค์และพฒันาทางวชิาการพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย	อกีท้ังพระราชทานทุนการศึกษา	
สนบัสนนุให้นกัพฤกษศาสตร์ของกรมป่าไม้	เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศข้ันปรญิญาเอก	สาขาพฤกษศาสตร์	จ�าแนกพวก	พระองค์ทรง
ห่วงใยและมีพระราชด�าริที่จะปลูกฝังเด็กนักเรียนให้เกิดความรักต้นไม้	ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	ได้พระราชทานข้อแนะน�าให้ติดป้ายชื่อ
ต้นไม้ควบคูไ่ปกบัการสังเกตลกัษณะของพชืนัน้ๆ	อกีด้วย	โรงเรยีนหลายแห่งได้จดัสร้าง	"สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน"	ตามแนวพระราชด�าริฯ	
เพือ่รวบรวมและอนรุกัษ์พชืพืน้เมืองท่ีใช้เป็นพชือาหาร	พชืสมนุไพร	พชืเครือ่งเทศ	พชืเศรษฐกิจ	ฯลฯ	นอกจากนีย้งัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	
พระราชทานแนวพระราชด�าริให้จัดท�าฐานข้อมูลพรรณไม้ขึ้น	 โดยให้มีโปรแกรมที่สามารถแสดงลักษณะของพืชพรรณเป็นภาพสี	
ได้เพ่ือความสะดวกต่อการค้นคว้าอ้างอิง					
	 วงการพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช
กุมารี	การเสด็จพระราชด�าเนินป่าศึกษาธรรมชาติพรรณไม้และป่าไม้	เป็นท่ีประทับใจและซาบซ้ึงของพสกนิกรชาวไทย	ภาพที่พระองค์
ทรงเสด็จลุยล�าธาร	ทรงปีนป่ายไปตามโขดหินธารน�้าตก	ทรงแบกเป้อันหนักอึ้ง	ทรงสะพายย่าม	แม้กระทั่งทรงประกอบพระกระยาหาร
อย่างง่ายๆ	 ในป่าด้วยพระองค์เอง	 พระราชจริยาวัตดังกล่าว	 จะเป็นขวัญและก�าลังใจให้นักพฤกษศาสตร์และบรรดาคณาจารย์
พฤกษศาสตร์ทัง้หลายทัง้ปวงได้ท�างานส�ารวจค้นคว้าวจิยัพรรณพฤกษชาตขิองประเทศไทยอย่างทุม่เทก�าลงักายก�าลงัใจ	เตม็สตปัิญญา	
และความสามารถ	เพื่อสนองพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เจ้าฟ้าหญิงฯ	ล้นเกล้าของชาวไทย
ทั้งชาติ	ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน	เป็นม่ิงขวัญและทรงเป็นผู้น�าพระราชความคิดความอ่านอันลึกซึ้งต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
อีกนานเท่านาน

บทความโดย	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.ธวัชชัย	สันติสุข	ราชบัณฑิตประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	สาขาพฤกษศาสตร์	จากหนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	วิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์	(พฤกษศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๔๐

	 ท�าสวนครัวท่ัวถ้วน	 ทิศทาง		เถิดไทย
ขาดที่มีกระถาง	 ปลูกได้
	 โถถังตุ่ม		รังราง	 โอ่งอ่าง		ไหเอย
กระบะกระชุครุใช้	 ปลูกสร้าง		สวนครัว
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำานำา

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ได้รับเชิญเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ ์พันธุกรรมพืช	 อันเ น่ืองมาจากพระราชด�าร	ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเพือ่เป็นการเทดิพระเกยีรต	ิ
และสนองพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี
	 รายงานผลการด�าเนินงานโครงการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (อพ.สธ.)	
ของ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.๒๕๕๙	
จัดท�าข้ึนเพื่อรวบรวมผลการด�าเนินงานจาก	 ๙	 คณะ	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 และกองศิลป
วัฒนธรรม	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	ของมหาวิทยาลัย
	 รายละเอียดภายในเล่มประกอบด้วย	สารจากผู้บริหาร	ประกาศที่	อพ.สธ.	๕๓/๒๕๕๘	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	ประกาศที่	อพ.สธ.	๑๔๓/๒๕๕๘	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ
อนรุกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิ	 ค�าสัง่แต่งตัง้คณะท�างานโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	(อพ.สธ.–มทรพ.)	จุดเริ่มต้นโครงการตามพระราชด�าริ	แนวทางการด�าเนินงาน	ตามกรอบ
การด�าเนินงานของแผนแม่บท	อพ.สธ.	ระยะ	๕	ปีที่ห้า	การประชุมวิชาการและนิทรรศการ	"ทรัพยากรไทย	:	หวนดูทรัพย์ส่ิงสินตน"	
รายงานผลการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	สนองพระราชด�าริ	โดย	มทร.พระนคร	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๙	
(ตุลาคม	๒๕๕๘–กันยายน	๒๕๕๙)	การด�าเนินงานและภาพกิจกรรม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
ประมวลภาพการประชุมคณะท�างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	และ	คณะผู้จัดท�า
	 ผู้จัดท�าขอขอบคุณ	 ท่านอธิการบดี	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	
ท้ัง	๙	คณะ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ตลอดจนบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันท�าให้
กิจกรรมทุกกิจกรรมส�าเร็จ	ลุล่วง	และสามารถรวบรวมเป็นรายงานผลการด�าเนินงานเล่มนี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	ขอขอบคุณค่ะ

คณะผู้จัดท�า
กองศิลปวัฒนธรรม
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

ผู้บริหาร
สารจาก



สารจาก

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา	โกไศยกานนท์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ด้วยส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณใน	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ท่ีพระองค์ทรงสืบสาน

พระราชปณิธานต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	

	 มหาวิทยาลัย	 จึงมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังให้	คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	

เห็นถึงความส�าคัญและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ	 ในการที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	

เพือ่ให้เป็นแหล่งศกึษาข้อมลู	ค้นคว้าวิจัย	และพัฒนา	ไม่ว่าจะเป็นกรอบการเรยีนรูท้รพัยากร	

กรอบการใช้ประโยชน์	 กรอบการสร้างจิตส�านึก	 ทั้งน้ีก็เพื่อปลูกฝังให้	 คณาจารย	์

บคุลากร	และนักศกึษา	มจีติส�านกึ	มคีวามรกั	มคีวามหวงแหน	ในทรัพยากรธรรมชาติ

ของประเทศไทย	

	 ขอขอบคณุทกุภาคส่วนทีม่ส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน	โครงการอนุรกัษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	สนองพระราชด�าริ	 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร	มีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชด�าริเพื่อรักษาไว้	

ซึ่งทรัพยากรของชาติสืบไป	

บัวฉลองขวัญ
ดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า	เมฆเกรียงไกร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

สารจาก

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 	 ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ที่ได้รับมอบหมายและเป็นหนึ่งในหน้าท่ีส�าคัญ	 ท่ีมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมสนอง

พระราชด�าร	ิโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื	อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ท้ังนี้อยากให้	 คณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	

ได้มีการพัฒนาบูรณาการงานวิชาการและงานวิจัยเข้ากับงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	

เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจนออกมาเป็นผลงานที่เห็นความส�าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ

มหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะบูรณการร่วมกับชุมชน	 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู	้

อีกทั้ งสร ้างฐานข ้อมูลเพื่อเป ็นศูนย ์การเรียนรู ้ต ้นแบบที่ครบวงจร	

และเพ่ือให้เป็นประโยชน์ท่ีแท้จรงิต่อชุมชนและสังคมอย่างยัง่ยนืต่อไป	

ต้นอินทนิล
ต้นไม้ประจ�ามหาaวิทยาลัย



	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

สารจาก

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 ในฐานะรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนักศึกษาและศษิย์เก่า	 มคีวามรูส้กึภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วน

หนึ่งในการพัฒนา	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 ให้มีจิตส�านึกรักและหวงแหนในการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดล้อม	ซึง่เป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีส�าคญัของ	คณาจารย์	บุคลากร	

และนกัศกึษาทกุคน	 จะต้องได้รับการปลกูฝังและสร้างจิตส�านกึท่ีดพีร้อมลงมอืปฏบัิตจิริง	 เพราะ

บคุลากรและนกัศึกษาในวันน้ี	สามารถเป็นส่วนหน่ึงทีจ่ะเข้าใจ	เข้าถึง	และพฒันา	และ

น�าความรู้ทีไ่ด้ไปถ่ายทอดองค์ความรูต่้อยอดทัง้ภายในมหาวทิยาลยัจนออกไปสู่

ชมุชนและสงัคมภายนอกได้	ในฐานะทีรั่บผดิชอบงานด้านกจิการนกัศกึษาและ

ศษิย์เก่า	 จงึรูส้กึภาคภมูใิจทีเ่ป็นส่วนส�าคัญทีช่่วยส่งเสรมิให้บคุลากร	 และ

นกัศกึษา	ได้ร่วมสนองพระราชด�าริ	โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าร	ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	มหาวิทยาลยัได้น�านักศึกษาทัง้	๙	คณะ	ได้

เข้าร่วมกจิกรรมสร้างจิตส�านึกรักและหวงแหนทรัพยากร	เหน็คุณค่า

ของทรัพยากรป่าไม้	ตลอดจนรู้จักใช้ประโยชน์จากทรพัยากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสดุ	เพือ่ให้มทีรพัยากรใช้อย่างยัง่ยนื	และมหาวทิยาลยั

ขอสนองพระราชด�าริเช่นนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อชมุชน	สงัคม	ประเทศชาติต่อไปอย่างยัง่ยนื

พี่ฉลอง	-	น้องขวัญ
Mascot	ประจ�ามหาวิทยาลัย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา	กิจเกิดแสง	

ผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม

สารจาก

ผู้อำานวยการ
กองศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 	 กองศลิปวฒันธรรม	มคีวามภาคภมูใิจทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิงานสนองพระราชด�าริ	

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	 โดยเป็นผู้ประสานงานการด�าเนินงาน	

ระหว่างคณะทั้ง	๙	คณะ	และสถาบันวิจัยและพัฒนา	 ให้สอดคล้องกับกรอบการด�าเนินงาน

และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	 โดยได้รับค�าปรึกษา	

และชี้แนะการด�าเนินงานจากรองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	 คือ	

คุณพรชัย	จุฑามาศ	และเลขานุการ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	คือ	ดร.ปิยรัษฎ	์

ปริญญาพงษ์	เจริญทรัพย์

	 	 การรายงานผลการด�าเนินงาน	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี

จงึเป็นการรวบรวมผลการด�าเนนิงานการสนองพระราชด�าร	ิของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๙	ซึ่งมหาวิทยาลัย

ได้ร่วมสนองพระราชด�าริ	 ๔๙	 โครงการ	 มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการโดยประมาณ	 จ�านวน	 ๒,๒๕๑	 คน	 งบประมาณท่ีเสนอขอ	

๑๑,๓๐๐,๔๕๐	บาท	และงบประมาณท่ีใช้จริง	๑๐,๙๕๖,๙๐๑	บาท	

(สบิล้านเก้าแสนห้าหมืน่หกพนัเก้าร้อยหนึง่บาทถ้วน)	อนัเป็นผลงานจากทกุคณะ	

และหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา	ตลอดจนกองศิลปวัฒนธรรม	ที่ได้ร่วมกัน

ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ

	 	 	 ขอขอบคุณคณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์

พันธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจาก	๙	คณะ	ตลอดจนสถาบันวจิยัและพฒันา	

ที่ได้ส่งข้อมูลผลการด�าเนินงานเพื่อรวบรวมเป็นรายงานฉบับนี	้ขอขอบคุณ	เจ้าหน้าท่ี

กองศิลปวฒันธรรม	ผูท่ี้มีส่วนร่วมท้ังหมดท่ีท�าให้กจิกรรมทุกกิจกรรมส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยดี



เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๓/๒๕๕๘

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 โดย พระราชานุญาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๓/๒๕๕๘

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ

	 เพือ่ให้การด�าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิ	 ประสบความส�าเรจ็เป็นผลประโยชน์แท้	

และให้เป็นไปตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่	 ตามการปฏิรูประบบราชการ	 การนี้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ดร.อ�าพล	เสนาณรงค์		 กรรมการที่ปรึกษา

	 ๒.	 ศ.ดร.ธีระ	สูตะบุตร		 กรรมการที่ปรึกษา	

	 ๓.		 เลขาธิการพระราชวัง	ในฐานะผู้อ�านวยการ	 ประธานกรรมการ

	 								โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ

	 ๔.		 รองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	 รองประธานกรรมการ

																	 (นายพรชัย	จุฑามาศ)

	 ๕.	 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 กรรมการ

	 ๖.		 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ		 กรรมการ

	 ๗.		 ผู้บัญชาการทหารเรือ		 กรรมการ

	 ๘.		 ผู้บัญชาการทหารอากาศ		 กรรมการ

	 ๙.		 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา		 กรรมการ

	 ๑๐.	 ผู้บัญชาการกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน		 กรรมการ

	 ๑๑.		 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		 กรรมการ

	 ๑๒.		 ผู้อ�านวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์		 กรรมการ

	 ๑๓.	 ผู้อ�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์		 กรรมการ

	 ๑๔.	 ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง		 กรรมการ

	 ๑๕.		 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		 กรรมการ

	 ๑๖.		 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		 กรรมการ

	 ๑๗.		 ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ		 กรรมการ

	 ๑๘.		 อธิบดีกรมป่าไม้		 กรรมการ
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	 ๑๙.		 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช		 กรรมการ

	 ๒๐.		 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร		 กรรมการ

	 ๒๑.		 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร		 กรรมการ

	 ๒๒.		 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์		 กรรมการ

	 ๒๓.		 อธิบดีกรมประมง		 กรรมการ

	 ๒๔.		 อธิบดีกรมชลประทาน		 กรรมการ

	 ๒๕.		 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน		 กรรมการ

	 ๒๖.		 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี		 กรรมการ

	 ๒๗.		 อธิบดีกรมการข้าว		 กรรมการ

	 ๒๘.		 อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า		 กรรมการ

	 ๒๙.		 อธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล		 กรรมการ

	 ๓๐.		 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		 กรรมการ

	 ๓๑.		 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ		 กรรมการ

	 ๓๒.		 อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		 กรรมการ

	 ๓๓.		 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		 กรรมการ

	 ๓๔.		 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		 กรรมการ

	 ๓๕.		 เลขาธิการสภาการศึกษา		 กรรมการ

	 ๓๖.		 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		 กรรมการ

	 ๓๗.		 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา		 กรรมการ

	 ๓๘.		 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา		 กรรมการ

	 ๓๙.		 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ		 กรรมการ

	 ๔๐.		 เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย		 กรรมการ

	 ๔๑.		 เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		 กรรมการ

	 ๔๒.		 ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย		 กรรมการ

	 ๔๓.		 ผู้อ�านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ		 กรรมการ

	 ๔๔.		 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 กรรมการ

	 ๔๕.		 ผู้อ�านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	(องค์การมหาชน)		 กรรมการ

	 ๔๖.		 ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม		 กรรมการ

	 ๔๗.		 ผู้อ�านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย		 กรรมการ

	 ๔๘.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		 กรรมการ

	 ๔๙.		 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 กรรมการ

	 ๕๐.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้		 กรรมการ

	 ๕๑.		 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		 กรรมการ
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	 ๕๒.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		 กรรมการ

	 ๕๓.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่		 กรรมการ

	 ๕๔.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น		 กรรมการ

	 ๕๕.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		 กรรมการ

	 ๕๖.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล		 กรรมการ

	 ๕๗.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		 กรรมการ

	 ๕๘.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา		 กรรมการ

	 ๕๙.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร		 กรรมการ

	 ๖๐.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร		 กรรมการ

	 ๖๑.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง		 กรรมการ

	 ๖๒.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		 กรรมการ

	 ๖๓.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	 กรรมการ

	 ๖๔.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา		 กรรมการ

	 ๖๕.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต		 กรรมการ

	 ๖๖.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ		 กรรมการ

	 ๖๗.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ		 กรรมการ

	 ๖๘.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		 กรรมการ

	 ๖๙.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ		 กรรมการ

	 ๗๐.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		 กรรมการ

	 ๗๑.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น		 กรรมการ

	 ๗๒.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง		 กรรมการ

	 ๗๓.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์		 กรรมการ

	 ๗๔.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต		 กรรมการ

	 ๗๕.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม		 กรรมการ

	 ๗๖.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์		 กรรมการ

	 ๗๗.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี		 กรรมการ

	 ๗๘.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช		 กรรมการ

	 ๗๙.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี		 กรรมการ

	 ๘๐.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา		 กรรมการ

	 ๘๑.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		 กรรมการ

	 ๘๒.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		 กรรมการ

	 ๘๓.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		 กรรมการ

	 ๘๔.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี		 กรรมการ
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	 ๘๕.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม		 กรรมการ

	 ๘๖.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์		 กรรมการ

	 ๘๗.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี		 กรรมการ

	 ๘๘.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		 กรรมการ

	 ๘๙.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		 กรรมการ

	 ๙๐.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		 กรรมการ

	 ๙๑.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		 กรรมการ

	 ๙๒.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		 กรรมการ

	 ๙๓.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		 กรรมการ

	 ๙๔.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์		 กรรมการ

	 ๙๕.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		 กรรมการ

	 ๙๖.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี		 กรรมการ

	 ๙๗.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	 กรรมการ

	 ๙๘.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด		 กรรมการ

	 ๙๙.		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์		 กรรมการ

	 ๑๐๐.		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		 กรรมการ

	 ๑๐๑.		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา		 กรรมการ

	 ๑๐๒.		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		 กรรมการ

	 ๑๐๓.		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก		 กรรมการ

	 ๑๐๔.		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร		 กรรมการ

	 ๑๐๕.		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		 กรรมการ

	 ๑๐๖.		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		 กรรมการ

	 ๑๐๗.		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์		 กรรมการ

	 ๑๐๘.		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ		 กรรมการ

	 ๑๐๙.		ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ		 กรรมการ

	 ๑๑๐.		ผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ		 กรรมการ

	 ๑๑๑.		ผู้อ�านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้		 กรรมการ

	 ๑๑๒.		ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ	(องค์การมหาชน)		 กรรมการ

	 ๑๑๓.		ผู้อ�านวยการส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)		 กรรมการ

	 ๑๑๔.		ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น		 กรรมการ

	 ๑๑๕.		ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี		 กรรมการ

	 ๑๑๖.		ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร		 กรรมการ
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	 ๑๑๗.		ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี		 กรรมการ

	 ๑๑๘.		ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี		 กรรมการ

	 ๑๑๙.		ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย		 กรรมการ

	 ๑๒๐.		ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี		 กรรมการ

	 ๑๒๑.		ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต		 กรรมการ

	 ๑๒๒.		ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี		 กรรมการ

	 ๑๒๓.		ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี		 กรรมการ

	 ๑๒๔.		ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน		 กรรมการ

	 ๑๒๕.		ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		 กรรมการ

	 ๑๒๖.		ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา		 กรรมการ

	 ๑๒๗.		ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์		 กรรมการ

	 ๑๒๘.		ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี		 กรรมการ

	 ๑๒๙.		ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		 กรรมการ

	 ๑๓๐.		ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์		 กรรมการ

	 ๑๓๑.		ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก		 กรรมการ

	 ๑๓๒.		ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี		 กรรมการ

	 ๑๓๓.		ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่		 กรรมการ

	 ๑๓๔.		ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี		 กรรมการ

	 ๑๓๕.		ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก		 กรรมการ

	 ๑๓๖.		ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�านาจเจริญ		 กรรมการ

	 ๑๓๗.		ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี		 กรรมการ

	 ๑๓๘.		ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง		 กรรมการ

	 ๑๓๙.		ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์		 กรรมการ

	 ๑๔๐.		ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง		 กรรมการ

	 ๑๔๑.		ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่		 กรรมการ

	 ๑๔๒.		ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง		 กรรมการ

	 ๑๔๓.		ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว		 กรรมการ

	 ๑๔๔.		ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา		 กรรมการ

	 ๑๔๕.		ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ		 กรรมการ

	 ๑๔๖.		ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก		 กรรมการ

	 ๑๔๗.		ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา		 กรรมการ

	 ๑๔๘.		ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี		 กรรมการ

	 ๑๔๙.		ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่		 กรรมการ
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	 ๑๕๐.		ประธานมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม		 กรรมการ

	 ๑๕๑.		ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		 กรรมการ

	 ๑๕๒.	รองหัวหน้าส�านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		 กรรมการและเลขานกุาร

	 	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	ฝ่ายวิชาการ	

	 	 (ดร.ปิยรัษฎ์	ปริญญาพงษ์	เจริญทรัพย์)	

หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ	

	 -รับนโยบายและกรอบการด�าเนินงานของส ่วนราชการ	 หน่วยงานในการสนองพระราชด�าริ 	 หรือสนับสนุน	

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ

	 -หัวหน้าส่วนราชการ	 หน่วยงาน	 และองค์กร	 ไปแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานของตน	 โดยเสนอรายชื่อผ่านเลขาธิการ

พระราชวัง	ในฐานะผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	เพื่อน�าความกราบบังคมทูลทราบ

ฝ่าละอองพระบาทขอพระราชทานแต่งตั้งโดยพระราชานุญาต

	 -หัวหน้าส่วนราชการ	หน่วยงานและองค์กร	อ�านวยการ	สนับสนุนให้การด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	ในพื้นที่และเขตความรับผิดชอบของตนให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์

 

(นายจิรายุ	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา)

รองเลขาธิการพระราชวัง

รักษาราชการแทนเลขาธิการพระราชวัง

ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	ถึง	๓๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๙



เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำาเนินงาน

ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๔๓/๒๕๕๘

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากระราชดำาริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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คำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทรพ.)
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ ๑๒๘/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทรพ.)

	 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ได้มอบหมายให้กองศิลปวัฒนธรรม	เป็นผู้ประสานงานสนองพระราชด�าริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	โดยมีบุคลากรจากคณะ	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	และกองศิลปวัฒนธรรม	เป็นผู้ร่วมด�าเนินงาน	ท้ังนี้	เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	และส�าเร็จ

ลลุ่วงไปด้วยด	ี จงึเหน็สมควรแต่งต้ังคณะท�างานโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ดังต่อไปนี	้

	 ๑.	 คณะกรรมการอ�านวยการ

	 	 ๑.๑	 อธิการบดี	 ประธาน

	 	 ๑.๒	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 รองประธาน	

	 	 ๑.๓	 รองอธิการบดีทุกฝ่าย	 รองประธาน

	 	 ๑.๔	 ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน	 รองประธาน

	 	 ๑.๕	 คณบดีทุกคณะ	 กรรมการ

	 	 ๑.๖	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 กรรมการ

	 	 ๑.๗	 ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน	 กรรมการ

	 	 ๑.๘	 ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา	 กรรมการ

	 	 ๑.๙	 ผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม	 กรรมการและเลขานุการ

	 ท�าหน้าที่	 ให้ค�าปรึกษาและอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการด�าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดในแผนแม่บทสอดคล้องกับการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
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	 ๒.	คณะกรรมการด�าเนินงาน

	 	 ๒.๑.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 ประธาน

	 	 ๒.๒	 รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ	 รองประธาน

	 	 ๒.๓	 ผู้ช่วยอธิการบดี	(นายวัชรพงษ์	สูงปานเขา)	 รองประธาน

	 	 ๒.๔	 ผู้ช่วยอธิการบดี	(นายสุรเชษฐ	เดชฟุ้ง)	 รองประธาน

	 	 ๒.๕	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 รองประธาน

	 	 ๒.๖	 ผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม	 รองประธาน

	 	 ๒.๗	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 กรรมการ

	 	 ๒.๘	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 กรรมการ

	 	 ๒.๙	 นางสาวผกามาศ	ชูสิทธิ์	 กรรมการ

	 	 ๒.๑๐	 นางสาวนิตยา	น่วมพร้อมพันธุ์	 กรรมการ

	 	 ๒.๑๑	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 กรรมการ

	 	 ๒.๑๒	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 กรรมการ

	 	 ๒.๑๓	 นางสาวประพาฬภรณ์	ธีรมงคล	 กรรมการ

	 	 ๒.๑๔	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา	มานะโรจน์	 กรรมการ

	 	 ๒.๑๕	 นางสาวดวงกมล	ตั้งสถิตพร	 กรรมการ

	 	 ๒.๑๖	 นางสาวชมภูนุช	เผื่อนพิภพ	 กรรมการ

	 	 ๒.๑๗	 นางสาวอัมพวัน	ยันเสน	 กรรมการ

	 	 ๒.๑๘	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 กรรมการ

	 	 ๒.๑๙	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 กรรมการ

	 	 ๒.๒๐	 นางสุรีย์	เนียมสกุล	 กรรมการ

	 	 ๒.๒๑	 นางภัคประวีร์	กลิ่นมาลัย	 กรรมการ

	 	 ๒.๒๒	 นายจอมพล	เล้ารุ่งเรือง	 กรรมการ

	 	 ๒.๒๓	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	 กรรมการ

	 	 ๒.๒๔	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะบริหารธุรกิจ	 กรรมการ

	 	 ๒.๒๕	 นางศรีนาย	คุเณนทราศัย	 กรรมการ

	 	 ๒.๒๖	 นางสาววลิสรา	ยงยิ่งประเสริฐ	 กรรมการ

	 	 ๒.๒๗	 นางศรีสุดา	อินทร์มาศ	 กรรมการ

	 	 ๒.๒๘	 นางลาวัลย์	สายสุวรรณ	 กรรมการ

	 	 ๒.๒๙	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กรรมการ

	 	 ๒.๓๐	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กรรมการ

	 	 ๒.๓๑	 นางสาวฐิตาภา	เน่ืองนิยม	 กรรมการ
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	 	 ๒.๓๒	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 กรรมการ

	 	 ๒.๓๓	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์	 กรรมการ

	 	 ๒.๓๔	 นายอภิชาติ	จริยาพันธ์	 กรรมการ

	 	 ๒.๓๕	 นายสุรสิทธิ์	ประกอบกิจ	 กรรมการ

	 	 ๒.๓๖	 นายดิษฐชัย	ทัศนุรักษ์	 กรรมการ

	 	 ๒.๓๗	 นางสาวทิพรดา	มุ่งดี	 กรรมการ

	 	 ๒.๓๘	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	 กรรมการ

	 	 ๒.๓๙	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะศิลปศาสตร์	 กรรมการ

	 	 ๒.๔๐	 นายพงศ์รัชต์ธวัช	วิวังสู	 กรรมการ

	 	 ๒.๔๑	 นางสุกัญญา	เจียมวิเศษ	 กรรมการ

	 	 ๒.๔๒	 นางสาวอรจิรา	ธรรมไชยางกูร	 กรรมการ

	 	 ๒.๔๓	 นางสาวเบญจมาศ	สระบัวค�า	 กรรมการ

	 	 ๒.๔๔	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	 กรรมการ

	 	 ๒.๔๕	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	 กรรมการ

	 	 ๒.๔๖	 นายศรัณยู	สว่างเมฆ	 กรรมการ

	 	 ๒.๔๗	 นายกรณ์พงศ์	ทองศรี	 กรรมการ

	 	 ๒.๔๘	 นายคณิต	อยู่สมบูรณ์	 กรรมการ

	 	 ๒.๔๙	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	 กรรมการ

	 	 ๒.๕๐	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	 กรรมการ

	 	 ๒.๕๑	 นายวิโรจน์	ยิ้มขลิบ	 กรรมการ

	 	 ๒.๕๒	 นางสาวฉันทนา	ธนาพิธานนท์	 กรรมการ

	 	 ๒.๕๓	 นางสุภากาญจน์	คนงานดี	 กรรมการ

	 	 ๒.๕๔	 นายการุณย์	ถนอมพิชัย	 กรรมการ

	 	 ๒.๕๕	 นางสาวสุดากาญจน์	แยบดี	 กรรมการ

	 	 ๒.๕๖	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา	 กรรมการ

	 	 ๒.๕๗	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 กรรมการ

	 	 ๒.๕๘	 หัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 กรรมการ

	 	 ๒.๕๙	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ	สุฐาปัญณกุล	 กรรมการ

	 	 ๒.๖๐	 นางสาวสุรีวัลย์	ใจงาม	 กรรมการ

	 	 ๒.๖๑	 นางสาวกิตตินันท์	จันทวงศ์	 กรรมการ

	 	 ๒.๖๒	 นายศิริวัฒน์	สายสุนทร	 กรรมการ

	 	 ๒.๖๓	 นางสาวรัตนา	เสมค�า	 กรรมการ

	 	 ๒.๖๔	 นางสาวนวลพรรณ	จ�าปาเทศ	 กรรมการ
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	 	 ๒.๖๕	 นายชัยพร	รองทอง	 กรรมการ

	 	 ๒.๖๖	 นางสาววิไลวรรณ	คุ้มอาตม์ดี	 กรรมการ

	 	 ๒.๖๗	 นายถาวร	อ่อนละออ	 กรรมการและเลขานุการ

	 	 ๒.๖๘	 นางสาวทัศนีย์	น้อยแดง	 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

ท�าหน้าที่	 	 -	เสนอและร่วมพิจารณาจัดท�าแผนแม่บท	อพ.สธ.	–	มทร.พระนคร

	 	 -	ด�าเนินงานตามแนวทางการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	ตามแผนแม่บท

	 	 -	เสนอและจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

		 	 -	ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

	 	 -	จัดประชุมคณะท�างานโครงการฯ	อย่างน้อยปีละ	๒	ครั้ง

	 	 -	สนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ในพื้นที่โครงการฯ

	 	 -	ก�ากับ	ติดตามการด�าเนินงานและจัดท�ารายงานแสดงความก้าวหน้าของการด�าเนินงานและสรุปรายงานประจ�า			

																					ปีงบประมาณ	 	

	 	 	 ท้ังนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์สุภัทรา	โกไศยกานนท์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



โครงการตามพระราชดำาริ 
จุดเริ่มต้น
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	มาจากการที่ได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร

ในโอกาสที่โดยเสด็จ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภาค

ของประเทศไทย	สิ่งที่ทรงสังเกตเห็นก็คือ	ความยากจน	เด็กๆ	เจ็บป่วย	ขาดอาหาร	ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ	การด�าเนินงานโครงการ

ตามพระราชด�าริฯ	ในระยะแรก	จึงทรงเริ่มต้นจากเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีทุรกันดารท่ีมีปัญหาขาดสารอาหาร	ทรงมองเห็นสาเหตุส�าคัญ

ของปัญหา	คอื	การขาดแคลนอาหาร	แนวทางการแก้ปัญหา	คอืให้มกีารผลติอาหารเพิม่ขึน้ในพืน้ที	่โดยให้เดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนปลกูพชื	

เลี้ยงสัตว์	แล้วน�าผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาท�าเป็นอาหารกลางวันรับประทานกัน	ผลระยะส้ัน	คือ	การมีวัตถุดิบ	เช่น	ผัก	เนื้อสัตว์	

ไข่	ผลไม้ส�าหรับน�าไปประกอบอาหารกลางวัน	แก้ปัญหาการขาดสารอาหารได้ทันที	ผลระยะยาว	คือ	เด็กจะได้รับการพัฒนาพฤติกรรม

การกินและภาวะสุขภาพที่เหมาะสม	และยังมีความรู้ทางการเกษตรท่ีสามารถน�าไปขยายผลต่อท่ีบ้านของตนเอง	หรือน�าไป

ประกอบอาชีพการเกษตรส�าหรับด�ารงชีวิตต่อไป	ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่นั้นๆ	จะเห็นได้ว่า	ทรงหาแนวทางและ

วิธีการในการพัฒนาทั้งที่เป็นระยะสั้นและระยะยาว	 ตามสภาพปัญหาที่แท้จริงของคนเหล่านั้น	 โครงการตามพระราชด�าริฯ	

ในระยะต่อมาและในปัจจุบัน	เน้นในด้านการพัฒนาการศึกษามากข้ึน	ด้วยมีพระราชด�าริว่า	“…การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการสร้าง

และพัฒนาความรู้	ความคิด	ตลอดจน	ความประพฤติและคุณงามความดีของบุคคล	ให้บุคคลด�ารงตนอยู ่ในสังคมและในโลก

ได้อย่างมั่นคงและมีความสงบร่มเย็นได้	แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ตาม…”	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ทรงเห็นความส�าคัญของหลักสิทธิมนุษยชน	ทรงห่วงใยในความด้อยโอกาสทางการศึกษาของราษฎรทุกหมู่เหล่า	

ทั้งชนกลุ่มน้อย	และประชาคมเมือง	ทุกคนควรมีโอกาสได้รับการศึกษา	ได้รับบริการจากภาครัฐโดยเท่าเทียมกัน	ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

ในการด�ารงชีวิตของประชาชน	 ดังที่ได้มี	 พระราชด�ารัสในงานเสวนาทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ	ณ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

เมื่อวันที่	๑๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	ความตอนหนึ่งดังน้ี

	 “…ให้คนทุกคนรู้ว่าตัวเองมีสิทธิที่จะรับสิ่งดีๆ	ในชีวิต	ไม่ใช่ว่าคนอ่ืนจะเอาอะไรมาให้ก็ได้	หรือว่าผู้ท่ีมีหน้าท่ีดูแลบ้านเมือง	

หรือดูแลชุมชนต่างๆ	ก็ต้องรู้ว่าคนอื่นเขาก็มีสิทธิเหมือนกัน	ยกตัวอย่างเช่น	คนด้อยโอกาส	หรือบุคคลชายขอบ	ที่เรียกกันตอนนี้ว่า

คนที่อยู่ในภาวะวิกฤติ	ก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการดูแล….…ถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิ	 เราก็จะพูดถึงในแง่ว่าคนเรามีสิทธิ

ที่จะมีชีวิตอยู่	มีสิทธิที่จะอยู่อย่างดี	ควรจะได้รับการศึกษา	การศึกษานี้เพื่ออะไร	เพื่อให้สามารถท่ีจะพยุงตัวเองและด�าเนินชีวิตไปได้

อย่างสุขสบาย	จะได้เอาความรู้นั้นไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนหรือชุมชนได้อีก…”

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานแนวพระราชด�าริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปด�าเนินงาน	

โดยการประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน	ทีม่คีวามรูค้วามช�านาญจดัท�าเป็นโครงการต่างๆ	ทีน่�าแนวพระราชด�าริ

ไปสู่การปฏิบัติจริง	ซึ่งมีหลักการส�าคัญในสองแนวทาง	คือ	แนวทางการช่วยเหลือ	แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากเฉพาะหน้าท่ี

ราษฎรก�าลังประสบอยู่	หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	 ท่ีมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

จนสามารถพึง่ตนเองได้	ทัง้น้ี	ได้พระราชทานข้อคิดในการด�าเนนิงานแก่นกัพัฒนา	ดงัท่ีได้มพีระราชด�ารสัในงานเสวนาทางวชิาการดงักล่าว	

ความตอนหนึ่งว่า

	 “…ที่จริงศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติงานเรื่องการพัฒนา	 ถ้าเราจะเรียกตัวเองเป็นนักพัฒนา	

หรอืว่าจะเป็นการพฒันาด้านอาหารโภชนาการหรือด้านอ่ืน	ๆ	เรือ่งศกัดิศ์รีของมนษุย์น่าจะเป็นไปได้ท่ีเป็นส่วนหนึง่ของสทิธิ	ประการแรก	

คือ	ให้คนที่เราจะพัฒนาได้กระท�าด้วยตัวเอง	และอยากเอง	ท�าเอง	ก็เป็นศักดิ์ศรีของเขา	ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับอยู่ร�่าไป	ถ้าเรา

ไปท�าให้ถูกในจดุนีไ้ด้	 กเ็ป็นเร่ืองการส่งเสริมศักด์ิศรขีองมนษุย์	 ประการท่ีสอง	 ต้องคิดว่าเวลาไปพัฒนา	 ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนท่ีสงูเด่นกว่าเขา	

หรือเป็นคนที่ศักดิ์ศรีสูงกว่าเขา	อุตส่าห์ก้มตัวลงไปท�างานกับเขา	ถ้าคิดอย่างนั้นก็อย่าไป	คือเราไปท�าแล้วเห็นคนอื่นใครๆ	ต�่ากว่าหมด	
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ทุกคนต�่ากว่าหมด	 ทุกคนโง่กว่าหมด	 อย่างนั้นก็คบกันไม่ได้	 ต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีของมนุษย์	 จะไปท�างานกับใครก็ต้องช่วยกัน	

เด๋ียวนี้เขาไม่เรียกว่าไปพัฒนาไปช่วย	เขาเรียกว่าความร่วมมือกันท้ังนั้น…”

	 จากความสนพระทัยในศาสตร์และศิลป์หลากแขนง	น�าไปสูพ่ระราชด�าริในการรเิริม่โครงการต่างๆ	เพือ่ประโยชน์แก่ประชาชน	

ทั้งโครงการแบบบูรณาการ	อาทิ	การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	ที่มีเป้าหมายหลักในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่

ของราษฎรอย่างครบวงจร	และโครงการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	เช่น	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	

การพัฒนาห้องสมุด	เป็นต้น	ในปัจจุบัน	โครงการตามพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	มีทั้งโครงการ

ในประเทศไทยและโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ	งบประมาณในการด�าเนินงาน	ส่วนใหญ่มาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค	์

รวมทั้งเงินงบประมาณของหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานสนองพระราชด�าริ	นอกจากนี้	ยังมีเงินท่ีมีผู้ทูลเกล้าฯ	ถวาย	 ท้ังจากบุคคล	

หน่วยงาน	องค์กรหรอืองค์การทัง้ภาครฐัและเอกชน	ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ	องค์การและหน่วยงานต่างประเทศทีท่ลูเกล้าฯ	

ถวายการสนับสนุนเพื่อการด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ	 มีเป็นจ�านวนมาก	 เช่น	 องค์การยูเนสโก	 องค์การอนามัยโลก	

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	มหาวิทยาลัยจอห์นส์	ฮอปกินส์	มูลนิธิคาร์ฟูร์	มูลนิธิสุเอซ	บริทิช	เคาน์ซิล	

สายการบิน	แอร์ฟรานซ์	เป็นต้น

	 ที่มา	http://belovedking๕f.com/



ตามกรอบการดำาเนินงาน
แนวทางการดำาเนินงาน

ของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่ห้า
(ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๙)
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แนวทางการดำาเนินงาน ตามกรอบการดำาเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ.
ตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

กิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ข้างต้น	 จึงก�าหนดแนวทางและแผนการด�าเนินงานตามแผนแม่บท	

อพ.สธ.	ระยะ	๕	ปีที่ห้า	(ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔–กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๙)	โดยมี	๓	กรอบการด�าเนินงาน	๘	กิจกรรม	ถึงแม้ว่าชื่อของ

กิจกรรมทั้ง	๘	กิจกรรมนั้น	จะมีค�าว่าพืชลงท้ายในทุกกิจกรรม	แต่ในแผนแม่บทระยะ	๕	ปีท่ีห้า	ของ	อพ.สธ.	นั้นไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่

ทรัพยากรพันธุกรรมพืช	แต่ยังรวมถึงทั้ง	๓	ฐานทรัพยากร	ได้แก่	ทรัพยากรกายภาพ	ทรัพยากรชีวภาพ	และทรัพยากรวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา

	 การด�าเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	ประกอบด้วย	๓	กรอบ	๘	กิจกรรม	ดังนี้

	 ๑	กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร	ประกอบด้วย	กิจกรรมท่ี	๑	-	๓	ดังนี้

 	 กิจกรรมที่	๑	กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช	               

	 	 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช	มีเป้าหมายท่ีจะปกปักพื้นท่ีป่าธรรมชาติ	 นอกเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ	ของกรมป่าไม้	 และ

กรมอุทยานแห่งชาติ		สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ได้แก่ป่าในสถาบันการศึกษา	ป่าในศูนย์วิจัย	และสถานีทดลอง	ป่าท่ีประชาชนร่วมใจกัน

ปกปัก	ซึ่งเม่ือรักษาป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิม	ในแต่ละพื้นท่ี	โดยมีเป้าหมายให้มีกระจายท่ัวประเทศในทุกเขตพรรณ

พฤกษชาติ

  กิจกรรมที่	๒	กิจกรรมส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช     

	 	 เป็นกิจกรรมที่ด�าเนินการส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมในพื้นท่ีท่ีก�าลังจะเปลี่ยนแปลงหรือสูญสิ้น	จากการพัฒนา	

เช่น	จากการท�าอ่างเก็บน�้า	ท�าถนน	การพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากป่าธรรมชาติเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม	หรือการท�าโรงงานอุตสาหกรรม	

การจัดท�าบ้านจัดสรร	ฯลฯ	ซึ่งพันธุกรรมในพื้นที่เหล่านั้นจะสูญไป	การนี้ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร	ออกส�ารวจเก็บรวบรวม	

ในรูปเมล็ด	กิ่ง	ต้น	เป็นการด�าเนินการนอกพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ในทุก	๑	เขตพรรณพฤกษชาติ

	 	 กิจกรรมท่ี	๓	กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

	 	 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช	โดยการน�าพันธุกรรมไปเพาะปลูก	ในพื้นท่ีที่ปลอดภัย	

ในศนูย์การศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิ	ทีม่อียู	่๖	ศนูย์ทัว่ประเทศในพืน้ทีศ่นูย์วจิยัและสถานทีดลองของกรมวชิาการเกษตร	

พ้ืนที่ที่จังหวัดหรือสถาบันการศึกษา	ที่เข้าร่วมสนองพระราชด�าริ	อพ.สธ.	มีการด�าเนินการรับ	-	ส่งพันธุกรรมพืชไปตามพื้นที่อนุรักษ์

พ้ืนที่ของ	อพ.สธ.	ตามที่ต่างๆ	มีการแลกเปลี่ยนและฝากเพาะขยายพันธุ์	ดูแลรักษา	ทดลองปลูกโดยเจ้าหน้าที่		อพ.สธ.	ตามศูนย์และ

พ้ืนที่ต่างๆ	ของ	อพ.สธ.

	 ๒	กรอบการใช้ประโยชน์	ประกอบด้วย	กิจกรรมท่ี	๔	-	๖	ดังนี้

	 	 กิจกรรมท่ี	๔	กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช     

	 	 เป็นกิจกรรมที่ด�าเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช	 ท่ีส�ารวจเก็บรวบรวมมาปลูกรักษาไว้	 โดยมีการศึกษาประเมิน

ในสภาพธรรมชาติ	แปลงทดลอง	ในด้านสัณฐานวิทยา	ชีววิทยา	สรีรวิทยา	การปลูกเลี้ยง	การเขตกรรม	ส�าหรับในห้องปฏิบัติการ	

มีการศึกษาด้านโภชนาการ	องค์ประกอบ	รงควัตถุ	กลิ่น	การใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ	เพื่อศึกษาคุณสมบัติ	คุณภาพ	ในแต่ละสายต้น	
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ในด้านการด�าเนินงานวิจัยในกิจกรรมที่	๔	นี้เป็นการด�าเนินงานโดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่นักวิจัยของ	อพ.สธ.	 และหน่วยงาน

ร่วมสนองพระราชด�ารใินโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	

หรือนักวิจัยในชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ	ในหน่วยงานท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด�าริ

 	 กิจกรรมที่	๕	กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช     

	 	 จากท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้พระราชทานแนวทาง	 "การท�าศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช	

โดยมคีอมพวิเตอร์	 นัน้ควรให้มโีปรแกรมทีส่ามารถแสดงลกัษณะของพชืออกมาเป็นภาพสไีด้เพ่ือสะดวกในการอ้างองิค้นคว้า	 จะเหน็ได้ว่า

ในขณะนัน้	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านการจัดการภาพนัน้	ยงัท�าได้ล�าบาก	โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิ	

ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช	สวนจิตรลดา	และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเสด็จเปิดอาคารธนาคาร

ข้อมูลพันธุกรรมพืช	ในวันพืชมงคล	พ.ศ.	๒๕๓๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	 กับ	กรมป่าไม้	 ได้จัด

ท�างานฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง	และทรงพระราชทานให้ด�าเนินการท�าฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง	 บันทึกตัวอย่างพรรณไม้แห้งบันทึกลง

แผ่น	Photo	CD	และเมื่อแล้วเสร็จให้ท�าส�าเนาให้หน่วยงานนั้น	ๆ	

 	 กิจกรรมที่	๖	กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช     

	 	 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชเป็นกิจกรรมท่ีน�าข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชท่ีได้จากการศึกษา	ประเมิน	การ

ส�ารวจเก็บรวบรวม	 การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มีน�ามาให้ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช	 เพื่อให้มีพันธุ์ตามความ

ต้องการในอนาคต	โดยเป็นการวางแผนระยะยาว	๓๐	ปี	๕๐	ปี	ว่าจะมีพันธุ์พืชลักษณะต่างๆ	ท่ีต้องการของช่วงเวลา	เป็นการพัฒนา

คาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งเมื่อได้แผนพัฒนาพันธุ์พืชแต่ละชนิด	จะน�าทูลเกล้าฯ	ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี

เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย	และพระราชทานให้กับหน่วยงานท่ีมีหน่วยงานในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช	เช่น	กรมวิชาการเกษตร	ศูนย์

บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	ฯลฯ	

	 ๓	กรอบการสร้างจิตส�านึก	ประกอบด้วย	กิจกรรมท่ี	๗	–	๘	ดังนี้

	 	 กิจกรรมท่ี	๗	กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 	 	 	 	

เป็นกิจกรรมท่ีจะสร้างจิตส�านึก	ให้เยาวชน	บุคคลท่ัวไปให้เข้าใจถึงความส�าคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช	ให้รู้จักหวงแหน	รู้จัก

การน�าไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื	ซึง่มคีวามส�าคัญต่อการจัดการ	การอนุรกัษ์และใช้ทรพัยากรของประเทศ	ซึง่พระราชทานพระราชด�าริ

ให้ด�าเนินการกับเยาวชน	โดยการฝึกอบรมให้เห็นประโยชน์	ความงดงาม	เกิดความปิติ	ท่ีจะท�าการอนุรักษ์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง	ได้แก่	

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	,	งานพิพิธภัณฑ์พืช	(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา,	งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย	และ

การฝึกเรียนรู้ทรัพยากรทะเลเป็นต้น)	 เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส�านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืช

พรรณไม้	เห็นคุณค่าประโยชน์	ความสวยงาม	อันจะก่อให้เกิดส�านึกในการอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป

	 	 กิจกรรมท่ี	๘	กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

								 	 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เป็นกิจกรรมท่ีจัดตั้งข้ึนเพื่อด�าเนินการสนับสนุน	นอกจากกิจกรรม

ปกปักพันธุกรรมพืช	 ส�ารวจเก็บรวบรวม	ปลูกรักษา	 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์	 ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช	 วางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและ

สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธาน

เปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ	"ทรัพยากรไทย	:	หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน"	ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	เมื่อวัน

ที่	๒๓	มีนาคม	๒๕๕๙	
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ	

"ทรัพยากรไทย	:	หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน"	ณ	ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในการนี้	พระราชทาน

เกียรติบัตรแก่ผู้อ�านวยการ	และครูใหญ่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	๗๗	แห่ง	และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ท่ีได้รับเกียรติบัตร	และ

ป้ายพระราชทานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	๑๑	ต�าบล	ซึ่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีหรอื	อพ.สธ.	ร่วมกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น	และหน่วยงานสนองพระราชด�าร	ิส่วนราชการ	มหาวทิยาลยั	

และโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์	จัดขึ้นระหว่างวันที่	๒๓	-	๒๙	มีนาคม	๒๕๕๙	นี้	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ท่ีทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ	 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และ

เฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ	 ๖๐	 พรรษา	 รวมทั้งเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของชมรม	 คณะปฏิบัติงานวิทยาการ	

อพ.สธ.	เพื่อให้ผู้ร่วมงาน	และโรงเรียนที่ด�าเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้แลก

เปลี่ยนประสบการณ์	การด�าเนินงาน	และเผยแพร่ผลส�าเร็จ	เพื่อน�าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ	และเข้าร่วมโครงการฯ	เพื่อต่อยอดอันจะ

น�าไปสู่การอนุรักษ์	พัฒนา	และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

	 การจัดงานในครั้งนี้	เป็นการสรุปงานในภาพรวมและเป็นการน�าเสนอกิจกรรมของ	อพ.สธ.ซึ่งได้ด�าเนินการตามแผนแม่บท

ของ	อพ.สธ.	และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�าริ	อันได้แก่	หน่วยงาน	ส่วนราชการ	มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา	รวมทั้งชมรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธาน
เปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" 

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
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คณะปฏิบัติงานวิทยาการ	อพ.สธ.	สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	โดย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต	

ให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน	 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช

กุมารี	ผู้ทรงก่อตั้งโครงการทางด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	และเปิดโอกาสให้เยาวชน	ประชาชน	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ที่ได้

เล็งเห็นถึงความส�าคัญของความหลากหลายของทรัพยากรไทย	 เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรไทยในท้องถ่ินท่ีมี	 และน�าไปสู่

การอนุรักษ์	พัฒนา	และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป

	 การด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	ท่ีผ่านมามีหน่วยงานร่วมสนองพระราชด�าริเพิ่มมากข้ึน	ท้ังคณาจารย์	นัก

วิจัย	 และนักวิชาการหลากหลายสาขาเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยาการ	 โดยด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 อาทิ	 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช	

ส�ารวจเก็บรวบรวม	ปลกูรกัษา	อนรัุกษ์และใช้ประโยชน์พนัธุกรรมพชื	สร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื	ศกึษาและเกบ็รวบรวม

ทรัพยากรทั้งกายภาพและชีวภาพ	จากยอดเขาถึงใต้ทะเลไปเก็บรักษา	เพาะเลี้ยง	และขยายพันธุ์	ตลอดจนทดลองปลูกในพื้นท่ีที่ร่วม

สนองพระราชด�าริฯ	ทั่วประเทศ	นอกจากนี้	ยังได้ศึกษาและประเมินสภาพธรรมชาติศึกษาถึงคุณสมบัติ	คุณภาพ	รวมท้ังวางแผนการ

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 

"ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน"

	 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ม.ราชมงคลพระนคร)	 มอบหมายให	้

ผศ.เฟื่องฟ้า	 เมฆเกรียงไกร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย	 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ	"ทรัพยากรไทย	:	หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน"	ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

จัดโดย	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	

เมื่อวันที่	๒๓	มีนาคม	๒๕๕๙

	 ม.ราชมงคลพระนคร	ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชด�าริฯ	อพ.สธ.	ได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการ	ผลงานวิจัย	และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 เช่น	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 สาธิตการประดิษฐ์เทียนเจลหอม	

และแยมเปลือกแตงโม	และผลงานวิจัย	ในรูปแบบโปสเตอร์เรื่อง	ต�ารับอาหารไทยออนไลน์	เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้	การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์พานพุ่มโสนหางไก่ด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่	การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่	การประยุกต์ใช้เปลือก

แตงโมในผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส�าเร็จรูป	และการประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์ไอศครีมและขนมหวาน

	 คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน	น�าเสนอผลงานการผลติสือ่เพือ่อนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมของชาตพัินธุไ์ท-ยวน	อ.เสาไห้	จ.สระบรุ	ี

ตอน	ศิลป์ผืนผ้า	ล้านนาไท-ยวน	คณะศิลปศาสตร์	น�าเสนอเรื่องภูมิปัญญาไทยในการน�าสมุนไพรมาใช้ตามวิถีไทย	แนวคิดของพลเรือ

เอก	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	และเรื่องแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร	:	กรณี

ศึกษา	เรือนหมอพร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	น�าเสนอเรื่องการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านแบบร่วมสมัยจากอัต

ลักษณ์การเข้างานไม้ในงานสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง	เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สปา	จากกากพืชเศรษฐกิจไทย	เรื่องการศึกษา

และออกแบบผนังสองชั้นจากวัสดุธรรมชาติ	 (ไม้ไผ่)	 เรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบกระเป๋าใบลานเพื่อพัฒนาชุมชน	 กลุ่มแม่บ้าน

ทับลาน	จ.ปราจีนบุรี	และเร่ืองการศึกษากระบวนการและรูปแบบผ้าทอไทยพวน	เพื่อพัฒนาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง

บ้าน	แนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	น�าเสนอเรื่องการบูรณาการงานวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน	ของชุมชน

กลุ่มผู้ผลิตสินค้า	OTOP	ภาคกลาง	ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักตบชวา	

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	น�าเสนอผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้	อาทิ	ไวน์กล้วย	ไวน์แตงโม	ไวน์แอปเปิล	ผลงานวิจัยเรื่องเรื่องการบ่ง

ชี้คุณภาพของเช้ือเพลิงอัดแท่งด้วยเครื่องมือการน�าไฟฟ้าต้นแบบชนิดพกพา	

กองศิลปวัฒนธรรมน�าเสนอผลงานในโครงการมทร.พระนครสนองพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	และโครงการมทร.พระนคร	สนอง

พระราชด�าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	 ในส่วนของการออกแบบและตกแต่งบูธของมหาวิทยาลัย	 ได้รับความอนุเคราะห์จาก	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	ด�าเนินการติดตั้งและตกแต่งภายใน

ทั้งนี้	ในวันพิธีเปิด	มีนักเรียนนักศึกษา	และประชาชนท่ัวไป	ให้ความสนใจชมนิทรรศการและการสาธิตต่างๆ	ภายในบูธของ	

ม.ราชมงคลพระนครเป็นจ�านวนมาก	โดยการประชุมวิชาการและนิทรรศการ	“ทรัพยากรไทย	:	หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”	เปิดให้ผู้สนใจ

เข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๕๙	

ภาพการด�าเนินงาน
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รายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ 

ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร)
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ร่วมสนองพระราชด�าริ	มีจ�านวนทั้งสิ้น	๔๙	โครงการ

โดย	งบประมาณที่เสนอขอ	๑๑,๓๐๐,๔๕๐	บาท	และ	งบประมาณที่ใช้จริง	๑๐,๙๕๖,๙๐๑	บาท	

แบ่งตามกรอบ/กิจกรรม	ดังนี้

กรอบที่	๑	กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

 กิจกรรมที่	๑	 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช	 	 	 	 ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้

 กิจกรรมที่	๒	 กิจกรรมส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช	 	 ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้

 กิจกรรมที่	๓	 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช	 	 	 ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้

กรอบที่	๒	กรอบการใช้ประโยชน์

 กิจกรรมที่	๔	 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

	 											 หน่วยงานมีโครงการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้		จ�านวน		๓๔		โครงการ	

 กิจกรรมที่	๕	 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช		 	 	 ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้							

 กิจกรรมที่	๖	 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช		 	 	 ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้

กรอบที่	๓	กรอบการสร้างจิตส�านึก

 กิจกรรมที่	๗	 กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 ไม่มีโครงการในกิจกรรมนี้

	 กิจกรรมที่	๘	 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

	 	 หน่วยงานมีโครงการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้		จ�านวน		๑๕		โครงการ	
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม

ที่
หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การดำาเนิน
งาน ตาม

แผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / วัตถุประสงค์ ผลการดำาเนินงาน
บุคคล/หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F๒A๔ มทร. พระนคร ๑.การพัฒนา
ศักยภาพเม็ดขนุนใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
(ต่อเนื่อง 
๒๕๕๘-๒๕๕๙)

✓ ๑๓๕,๔๐๐ ๑๓๕,๔๐๐ รายจ่าย ๑.เพื่อศึกษากรรมวิธีการแปรรูปเม็ดขนุน 

ได้แก่ เม็ดขนุนสไลด์ เม็ดขนุนอบกรอบ 

(chip)เม็ดขนุนเฟล็ค (flake) แป้งเม็ดขนุน 

และผลิตภัณฑ์จากแป้งเม็ดขนุนที่เหมาะสม

กับการแปรรูปเม็ดขนุน ๒.เพื่อศึกษาการ

ยอมรับของผู้บริโภคa

ด�าเนินการระหว่าง ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ เป้าหมาย 

๓๐ คน ผู้เข้าร่วม ๓๐ คน ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โครงการบรรลุ

วตัถปุระสงค์ เฉลีย่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ ความพงึพอใจ 

ของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๔๒ ร้อยละ ๘๘.๔

จากการศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิต

ผลิตภัณฑ์เม็ดขนุนสไลด์อบปรุงรส ผู้บริโภค

มีความพอใจต่อผลิตภัณฑ์ มีความชอบ

ปานกลาง และสามารถเก็บรักษาได้

อย่างน้อย ๒ เดือน 

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ 

ผู้วิจัย/

อ.ดวงกมล ตั้งสถิตพร,

อ.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์, 

อ.นพพร สกุลยืนยง 

F๒A๔ มทร.พระนคร ๒.การพัฒนา

ศักยภาพเนื้อขนุนตก

เกรดในการผลิต

ผลิตภัณฑ์อาหาร

แปรรูป (ต่อเนื่อง 

๒๕๕๘-๒๕๕๙)

✓ ๑๓๕,๔๐๐ ๑๓๕,๔๐๐ รายจ่าย ๑.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากขนุนตกเกรด

สู่ชุมชน(consumer test) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์

อาหารแปรรูปจากเม็ดขนุน 

๒.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเม็ดขนุนสู่ชุมชน

ด�าเนินการระหว่าง ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ 

เป้าหมาย ๓๐ คน ผู้เข้าร่วม ๓๐ คน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕

ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

เฉลี่ย ๔.๔๐ ร้อยละ ๘๘ 

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

ผู้วิจัย/

อ.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์, 

อ.ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง,

อ.ดวงแข สุขโข

F๓A๘ มทร.พระนคร ๓.การพัฒนา

ศักยภาพเนื้อขนุนตก

เกรดในการผลิตผลิต

ภัณฑ์เบเกอรี่ 

(ต่อเนื่อง 

๒๕๕๘-๒๕๕๙)

✓ ๑๐๘,๓๐๐ ๑๐๘,๓๐๐ รายจ่าย ๑.เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค

(consumer test) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

จากเนื้อขนุนที่ตกเกรด 

๒.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิต

ภัณฑ์เบเกอรี่จากเนื้อขนุนที่ตกเกรด

ด�าเนินการระหว่าง ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

เป้าหมาย ๓๐ คน ผู้เข้าร่วม ๓๐ คน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

เฉลี่ย ๔.๒๘ ร้อยละ ๘๕.๖ 

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ 

ผู้วิจัย/

อ.ณัฐพงศ์ พันธุนะ,

อ.โชดก ทับจันทร์,

อ.นันทวัน ชมโฉม

F๒A๔ มทร.พระนคร ๔.การพัฒนา

ศักยภาพซังขนุนใน

การผลิตภัณฑ์อาหาร 

(ต่อเนื่อง 

๒๕๕๘-๒๕๕๙)

✓ ๙๐,๒๐๐ ๙๐,๒๐๐ รายจ่าย ๑.เพื่อศึกษากรรมวิธีการแปรรูปขนุน ได้แก่ 

ซังขนุนทอดกรอบคลุกรสชาติ ซังขนุนทอด

กรอบแบบขึ้นรูปโดยซังขนุนชนิดแท่งและ

ซังขนุนอบแห้งแบบแผ่นโดยปรับปรุงรสชาติ

และบรรจุภณัฑ์ให้มีความทันสมัยพร้อมบรโิภค 

๒.เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร

แปรรูปจากซังขนุน 

๓.เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค 

(consumer test) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหาร

แปรรูปจากซังขนุน 

๔.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากซังขนุนสู่ชุมชน

ด�าเนินการระหว่าง ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

เป้าหมาย ๓๐ คน ผู้เข้าร่วม ๓๐ คน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๔.๓๐

ร้อยละ ๘๖ มีการจัดท�าผลิตภัณฑ์

ในการถ่ายทอด 

๑. ซังขนุนทอดกรอบคลุกรสชาติ 

๒.ซังขนุนแผ่นทอดกรอบ 

๓.ซังขนุนอัดแท่น 

๔.ซังขนุนเวฟเฟิล

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

ผู้วิจัย/

อ.นพพร สกุลยืนยงสุข,

อ.ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง,

อ.กิตติ ช้องประเสริฐ

รายงานผลการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (อพ.สธ. – มทรพ.) 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
หน่วยงานมีโครงการที่ดำาเนินงานในกิจกรรมนี้ ๓๔ โครงการ ดังนี้



39มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

ที่
หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การดำาเนิน
งาน ตาม

แผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / วัตถุประสงค์ ผลการดำาเนินงาน
บุคคล/หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F๒A๔ มทร.พระนคร ๕.การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์จากเปลือกและ

ส่วนเหลือใช้จาก

อุตสาหกรรมแปรรูป

ขนุน (ต่อเนื่อง 

๒๕๕๘-๒๕๕๙)

✓ ๑๓๕,๔๐๐ ๑๓๕,๔๐๐ รายจ่าย ๑.เพื่อพัฒนาวัสดุในท�าบรรจุภัณฑ์จากเปลือก

และสิ่งเหลือใช้ในการแปรรูปขนุน 

๒.เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งลูก

ขนุนจากเปลือกและส่วนเหลือใช้ในการ

แปรรูปขนุน 

๓.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากเปลือกและส่วน

เหลือใช้ในการแปรรูปขนุนสู่ชุมชน

ด�าเนินการระหว่าง ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

เป้าหมาย ๓๐ คน ผู้เข้าร่วม ๓๐ คน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕

ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

เฉลี่ย ๔.๔๕ ร้อยละ ๘๙ 

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ /

ผู้ร่วมวิจัย

อ.คมเขต เพ็ชรรัตน์,

อ.ธัญญธร อินทร์ท่าฉาง

F๒A๔ มทร.พระนคร ๖.การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารจาก

กล้วยเพื่อธุรกิจ

อาหารเจ

✓ ๕๖๙,๓๐๐ ๕๖๙,๓๐๐ รายจ่าย ๑.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้แป้งกล้วย 

และเนื้อกล้วยน�้าว้าทดแทนเนื้อสัตว์ใน

ผลิตภัณฑ์ ไส้อั่ว และไส้กรอก เพื่อใช้

ประโยชน์ในธุรกิจอาหารเจ 

๒.เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้แป้งกล้วย

และเนื้อกล้วยน�้าว้าทดแทนเนื้อสัตว์ให้เป็น

บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามเอกลักษณ์

ของกลุ่มผู้ประกอบการ 

๓.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้แป้งกล้วยผสมผสานและ

เนื้อกล้วยน�้าว้าทดแทนเนื้อสัตว์ให้สามารถใช้

ประโยชน์ในธุรกิจอาหารเจ

ด�าเนินการระหว่าง ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

เป้าหมาย ๓๐ คน ผู้เข้าร่วม ๓๐ คน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕

ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

เฉลี่ย ๔.๔๔ ร้อยละ ๘๘.๘ 

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ /

ผู้วิจัย

อ.จุฑามาศ พีรพัชระ,

อ.วรลักษณ์ปัญญาธิติพงศ์,

อ.อภิญญา มานะโรจน์,

อ.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์

F๒A๔ มทร.พระนคร ๗.การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์หน่อไม้เลี้ยง

หวานแปรรูปเพื่อยืด

อายุผลิตภัณฑ์ของ

กลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยง

หวาน อ�าเภอ

แสวงหา จังหวัด

อ่างทอง (ต่อเนื่อง 

๒๕๕๘-๒๕๕๙)

✓ ๔๐๖,๖๐๐ ๔๐๖,๖๐๐ รายจ่าย ๑.เพื่อศึกษากระบวนการผลิตที่ช่วยยืดอายุ

การเก็บรักษาหน่อไม้เลี้ยงหวานแปรรูป 

๒. เพื่อออกแบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่แสดง

เอกลักษณ์ของกลุ่ม 

๓.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนกลุ่มผู้ผลิต

ไผ่เลี้ยงหวานและชุมชนใกล้เคียง

ด�าเนินการระหว่าง ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕

ร้อยละ ๑๐๐ 

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

F๒A๔ มทร.พระนคร ๘.การพัฒนา

ศักยภาพเนื้อทุเรียน

สุกในการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหาร

✓ ๒๕๒,๙๐๐ ๒๕๒,๙๐๐ รายจ่าย ๑.เพื่อศึกษากรรมวิธีการแปรรูปเนื้อทุเรียนสุก

ตกเกรด 

๒. เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร

แปรรูปจากเนื้อทุเรียนสุกตกเกรด 

๓. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค 

(consumer test) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหาร

แปรรูปจากเนื้อทุเรียนสุกตกเกรด 

๔. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อทุเรียนสุกสู่

ชุมชน

ด�าเนินการระหว่าง ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

เป้าหมาย ๓๕ คน ผู้เข้าร่วม ๔๐ คน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕

ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

เฉลี่ย ๔.๖๐ ร้อยละ ๙๒.๐๐ 

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

F๒A๔ มทร.พระนคร ๙.การพัฒนา

ศักยภาพเมล็ดทุเรียน

ในผลิตภัณฑ์ขนม

ไทย

✓ ๒๐๗,๗๐๐ ๒๐๗,๗๐๐ รายจ่าย ๑.เพื่อศึกษากรรมวิธีการแปรรูปเมล็ดทุเรียน 

ได้แก่ แกงบวดเมล็ดทุเรียน ขนมลูกชุบเมล็ด

ทุเรียน เมี่ยงเมล็ดทุเรียน ขนมโก๋อ่อนไส้เมล็ด

ทุเรียน และขนมหม้อแกงเมล็ดทุเรียน โดย

ปรับรสชาติและบรรจุภัณฑ์ ให้มีความทันสมัย 

พร้อมบริโภค 

๒. เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร

แปรรูปจากเมล็ดทุเรียน 

๓. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค 

(consumer test) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหาร

แปรรูปจากเมล็ดทุเรียน 

๔. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเมล็ดทุเรียนสู่

ชุมชน

ด�าเนินการระหว่าง ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

เป้าหมาย ๔๐ คน ผู้เข้าร่วม ๔๐ คน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕

ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

เฉลี่ย ๔.๙๐ ร้อยละ ๙๘.๐๐ 

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ /

ผู้ร่วมวิจัย

อ.จักราวุธ ภู่เสม,

อ.อภิญญา มานะโรจน์,

อ.พจนีย์ บุญนา,

อ.ปรัศนี ทับใบแย้ม
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม

ที่
หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การดำาเนิน
งาน ตาม

แผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / วัตถุประสงค์ ผลการดำาเนินงาน
บุคคล/หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F๒A๔ มทร.พระนคร ๑๐.การพัฒนา

ศักยภาพเปลือก

ทุเรียนในผลิตภัณฑ์

ขนมอบ

✓ ๒๒๕,๘๐๐ ๒๒๕,๘๐๐ รายจ่าย ๑.เพื่อศึกษากรรมวิธีการแปรรูปเปลือกทุเรียน 

ได้แก่ คุกก้ีเปลือกทุเรยีน บราวนีเ่ปลือกทุเรยีน 

แป้งทาร์ตเปลือกทุเรียน ขนมปังขาไก่เปลือก

ทุเรียน เดนนิชเปลือกทุเรียน 

๒. เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร

แปรรุปจากเปลือกทุเรียน 

๓. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค 

(consumer test) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหาร

แปรรูปจากเปลือกทุเรียน 

๔. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเปลือกทุเรียน

สู่ชุมชน

ด�าเนินการระหว่าง ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

เป้าหมาย ๔๐ คน ผู้เข้าร่วม ๔๐ คน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

เฉลี่ย ๔.๙๐ ร้อยละ ๙๘.๐๐ 

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ /

ผู้ร่วมวิจัย 

อ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์,

อ.จักราวุธ ภู่เสม

F๒A๔ มทร.พระนคร ๑๑.การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จาก

กระดาษดอกธูปฤาษี

เพื่อเศรษฐกิจชุมชน

✓ ๓๑๖,๒๐๐ ๓๑๖,๒๐๐ รายจ่าย ๑.ศึกษากระบวนการผลิตกระดาษจาก

ดอกธูปฤาษี 

๒.ทดสอบประสิทธิภาพของกระดาษจาก

ดอกธูปฤาษี 

๓.ศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

ดอกธูปฤาษี 

๔.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์จาก

กระดาษดอกธูปฤาษีเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

แก่กลุ่มสตรีพัฒนาจักสารต้นธูปฤาษี

ต.แหลมผักเบี้ย อ. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ด�าเนินการระหว่าง ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

เป้าหมาย ๓๐ คน ผู้เข้าร่วม ๓๐ คน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕

ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

เฉลี่ย ๔.๙๐ ร้อยละ ๙๐.๖๗ 

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ /

ผู้ร่วมวิจัย

อ.นิอร ดาวเจริญพร,

อ.อภิรัติ โสพศ,

อ.รุ่งฤทัย ร�าพึงจิต

F๒A๔ มทร.พระนคร ๑๒.ผลิตภัณฑ์ผลไม้

แปรรูปจากมะม่วง

หาวมะนาวโห่ ชุมชน

ต�าบลบางนกแขวก 

อ�าเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ต่อเนื่อง 

๒๕๕๙-๒๕๖๐)

✓ ๒๗๑,๐๐๐ ๒๗๑,๐๐๐ รายจ่าย ๑.เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของ

มะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์อาหาร 

๒.เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่ได้จากการแปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

๓.เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค 

(consumer test) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหาร

แปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

๔.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่

ด�าเนินการระหว่าง ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

เป้าหมาย ๗๐ คน ผู้เข้าร่วม ๗๐ คน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มีการแปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

๑. เยลลี่ 

๒.น�้าผลไม้พร้อมดื่ม 

๓.ไอศกรีม 

๔.โยเกิร์ต

๕.ซอสเข้มข้น

๖.เครื่องดื่ม

โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่พอใจรสชาติเครื่องดื่ม

สมูทตี้ เพราะรับประทานง่าย

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ /

ผู้ร่วมวิจัย

อ.กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธ์,

อ.ปรัชญา แพมงคล, 

อ.ศศิธร ป้อมเชียงพิณ

F๒A๔ มทร.พระนคร ๑๓.การศึกษาวิธีการ

สกัดน�้าปรุงทิพย์จาก

ดอกบัวบาน

✓ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ รายได้ ๑.เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัด

สารหอมระเหยจากดอกบัวบาน 

๒.เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค 

๓.ศึกษาอายุการเก็บรักษา

จากการศึกษาดอกบัวทั้ง ๔ ชนิด จากผู้บริโภค 

เพื่อหาดอกบัวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เพื่อให้ได้กลิ่น รสชาติที่ดีที่สุด และการยอมรับ

จากผู้บริโภค จากการผ่านกรรมวิธีตามขั้นตอน 

พบว่าดอกบัวทั้ง ๔ ชนิด คือ ดอกบัวหลวง 

ดอกบัวตอง ดอกบัวคู่ ดอกบัวฉลองขวัญ

โดยพบว่าผู้บริโภคมากที่สุด คือ

ดอกบัวฉลองขวัญ ดอกบัวหลวง ดอกบัวตอง 

ดอกบัวคู่ ตามล�าดับ

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย

อ.ธนภพ โสตรโยม,

อ.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์,

อ.ดวงสุดา เตโชติรส,

อ.นพพร สกุลยืนยงสุข, 

อ.ดวงกมล ตั้งสถิตพร,

อ.ชมภูนุช เผื่อนพิภพ,

อ.ดวงรัตน์ แช่ตั้ง,

อ.กิตติ ช้องประเสริฐ

F๒A๔ มทร.พระนคร ๑๔.การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ธูปหอม

จากเปลือกมะนาว

✓ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ รายได้ ๑.ศึกษาขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตธูปหอมจาก

เปลือกมะนาว 

๒.ศึกษาคุณภาพของธูปหอมจากเปลือก

มะนาวโดยการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส 

๓.เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อธูปหอมจาก

เปลือกมะนาว

จากการศึกษาผลิตภัณฑ์รธูปหอมจาก

เปลือกมะนาวส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีความ

พึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๓ 

เนื่องจากไม่มีกลิ่นธูปหอมจากเปลือกมะนาว

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ 

ผู้วิจัย /

อ.สุกัญญา จันทกุล,

อ.ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์,

อ.สมสมร พรพรรณพพิฒัน์,

อ.พเยาว์ ดีใจ,

อ.สุริยา เทพิน,

อ.ศักรนิทร์ หงส์รตันาวรกจิ,

อ.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน



41มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

ที่
หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การดำาเนิน
งาน ตาม

แผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / วัตถุประสงค์ ผลการดำาเนินงาน
บุคคล/หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F๒A๔ มทร.พระนคร ๑๕.การแปรรูป

เปลือกส้มโอแผ่นอบ

กรอบปรุงรส 

✓ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ รายได้ ๑.เพื่อศึกษาอัตราส่วนเปลือกส้มโอในการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์เปลือกกรอบปรุงรส 

๒.เพื่อศึกษาปริมาณสารปรุงแต่งในการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์เปลือกอบกรอบปรุงรส 

๓.เพื่อศึกษาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

เปลือกอบกรอบปรุงรส 

๔.เพื่อศึกษาการตลาดของผลิตภัณฑ์

เปลือกอบกรอบปรุงรสของผู้บริโภค

จากการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เปลือกส้มโออบกรอบปรุงรส โดยมีการ

วิเคราะห์คุณภาพของเส้นใยอาหารของ

เปลือกส้มโอ เพื่อท�าเป็นเปลือกส้มโอ

แผ่นกรอบปรุงรส

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ /

ผู้ร่วมวิจัย

อ.ปรัชญา แพมงคล,

อ.ศันสนีย์ ทิมทอง,

อ.กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธ์,

อ.ณนนท์ แดงสังวาลย์,

อ.ศศิธร ป้อมเชียงพิณ

F๒A๔ มทร.พระนคร ๑๖.โครงการเครื่อง

คัดแยกเมล็ดข้าว

ปลูก

✓ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รายได้ ๑.เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ข้าวปลูกที่มี

ขนาดเล็กและเคลื่อนย้ายได้สะดวก

๒.ลดเวลาและต้นทุนของเกษตรกร

๓.สามารถน�าเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปน

ในเมล็ดข้าวปลูกไปใช้เป็นประโยชน์

ในกลุ่มเกษตรกร การท�านาข้าว

๔.เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยก

สิ่งเจือปนในเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก 

๕.ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต

และรายได้แก่เกษตรกร

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวปลูก สามารถท�างานได้

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถลดขนาด

เครื่องและลดจ�านวนคนในการเคลื่อนย้าย

อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพื่อไว้ให้

ศึกษาและค้นคว้าพัฒนาต่อไปให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการทดลอง

สามารถคัดเมล็ดพันธ์ข้าวปลูกจากสิ่งเจือปน

ได้ไม่ต�่ากว่า ๙๘%

นายสุทธิพงษ์ จ�ารูญรัตน์, 
นายภิรมย์ ตั้งจิตเพียรผล
/คณะวิศวกรรมศาสตร์

F๒A๔ มทร.พระนคร ๑๗. ภูมิปัญญา

อาหารชุมชนแพรก

หนามแดง อ�าเภอ

อัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 

(โครงการต่อเนื่อง 

๒๕๕๙-๒๕๖๐) รอบ

ที่ ๑. การรวบรวม

สารสนเทศพืชท้อง

ถิ่นและภูมิปัญญา

การใช้ประโยชน์ ของ

ชุมชนแพรกหนาม

แดง อ�าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

เพื่อถ่ายทอดองค์ 

ความรู้ชุมชน

✓ ๓๑๗,๐๐๐ ๓๐๖,๘๕๒ รายจ่าย เพื่อรวบรวมสารสนเทศพื้นท้องถิ่นและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จากพืช

ท้องถิ่น จัดท�าฐานข้อมูลและสร้าง

web application ส�าหรับถ่ายทอดความรู้

ภูมิปัญญาอาหารของชุมชนแพรกหนามแดง 

อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
ณ ชุมชนแพรกหนามแดง อ�าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
๑.ท�าให้ชุมชนได้ทราบความรู้เกี่ยวกับ
พืชท้องถิ่น จ�านวน ๖๐ รายการ 
๒.ภูมิปัญญาการน�าไปใช้ประโยชน์ มีดังนี้ 
๒.๑น�าไปเป็นอาหาร 
๒.๒เป็นยารักษาโรค 
๒.๓เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ 
๒.๔เป็นเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์

ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์, 
น.ส.อังคณา แวซอเหาะ, 
นายพรคิด อั้นขาว 
/ คณะศิลปศาสตร์

F๒A๔ มทร.พระนคร รอบที่ ๒ ศักยภาพ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านอาหารพื้นบ้าน

เพื่อเพิ่มมูลค่าพืช

ท้องถิ่นของชุมชน

แพรกหนามแดง 

อ�าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม

✓ ๗๒,๑๐๐ ๗๒,๑๐๐ รายจ่าย เพื่อศึกษาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

อาหารพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น การ

ยอมรับทางประสาทสัมผัส ต�ารับอาหารพื้น

บ้าน คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้าน

ของชุมชนแพรกหนามแดง อ�าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
ณ ชุมชนแพรกหนามแดง อ�าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
๑.ได้องค์ความรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน
จากกลุ่มแม่บ้านในชุมชน 
๒.ได้หนังสือต�ารับอาหารพื้นบ้าน
ที่ผ่านการทดสอบทางประสาทสัมผัส

ผศ.พจนีย์ บุญนา,
ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์,
น.ส.เปรมระพี อยุมาวีรหิรัญ
/ คณะศิลปศาสตร์

F๒A๔ มทร.พระนคร รอบที่ ๓ ศักยภาพ

ด้านอาหารของพืช

ท้องถิ่น ชุมชนแพรก

หนามแดง อ�าเภอ

อัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม เพื่อ

ความมั่นคงทาง

อาหารและการใช้

ประโยชน์จากความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน

✓ ๓๐๘,๐๐๐ ๓๐๘,๐๐๐ รายจ่าย เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมี 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ด้านจุลชีพ

และวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการพืชท้องถิ่น

ของชุมชนแพรกหนามแดง อ�าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
ณ ชุมชนแพรกหนามแดง อ�าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
๑.เพิ่มมูลค่าให้กับพืชในชุมชน 
๒.ชุมชนมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
๓.มีการสืบทอดองค์ความรู้และคุ้มครอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม / 
คณะศิลปศาสตร์

F๒A๔ มทร.พระนคร ๑๘. การตั้งชื่อ

อาหารในพิธีกรรม : 

ศึกษาอาหารของชน

เผ่าโซ่งในจังหวัด

เพชรบุรี

✓ ๒๗๑,๘๐๐ ๒๗๑,๘๐๐ รายจ่าย เพื่อศึกษาความเป็นมาของลาวโซ่ง

ในประเทศไทย พิธีกรรมของเผ่าโซ่ง

ในจังหวัดเพชรบุรี และการตั้งชื่ออาหาร

ในพิธีกรรมในแต่ละพิธีกรรมในรอบปี

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค. ๕๘-๓๐ ก.ย. ๕๙ 
ณ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบไปด้วย
อ�าเภอเมือง อ�าเภอบ้านลาด อ�าเภอท่ายาง 
และอ�าเภอเขาย้อย (อยู่ระหว่างการรวบรวม
ผลสรุปและจัดท�ารูปเล่มรายงาน)

คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้วิจัย
ผศ.อ�านาจ เอี่ยมส�าอางค์ 
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โครงการ
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กิจกรรม

ที่
หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การดำาเนิน
งาน ตาม

แผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / วัตถุประสงค์ ผลการดำาเนินงาน
บุคคล/หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F๒A๔ มทร.พระนคร ๑๙. การศึกษาเพื่อ

การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ร่วมสมัย ใน

การเพิ่มยอดจ�าหน่าย

สินค้าแก่ชุมชน จาก

ผลผลิตคงเหลือ

ทางการเกษตร กรณี

ศึกษากลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนแปรรูป 

ผลผลิต 

อ.เดมิบางนางบวช จ.

สุพรรณบุรี    

✓ ๓๑๖,๒๐๐ ๓๑๖,๒๐๐ รายจ่าย ๑.เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย ในการเพิ่มยอดจ�าหน่าย

สนิค้าแก่ชมุชนจากผลผลติคงเหลอืทางการเกษตร 

กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต 

อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ให้เกิด

ประสิทธิภาพด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และ

ด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 

๒. เพื่อพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ

ส่งเสริมการขายและแสดงเอกลักษณ์ชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต 

อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ให้เกิด

ประโยชน์ ประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง

บรรจุภัณฑ์ และด้านกราฟิคบรรจุภัณฑ์ 

๓. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์

รูปแบบใหม่ที่มีความร่วมสมัยในการเพิ่ม

ยอดจ�าหน่ายสนิค้าแก่ชมุชนจากผลผลติคงเหลอื

ทางการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แปรรูปผลผลิต อ.เดิมบางนางบวช 

จ.สุพรรณบุรี ในด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

และด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค. ๕๘-๓๐ ก.ย. ๕๙ 
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๖๓ 
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ส�าเร็จตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ /
ผู้วิจัย
อ.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
อ.ธานี สุคนธชาติ
อ.ชเูกยีรติ อนันต์เวทยานนท์

F๒A๔ มทร.พระนคร ๒๐. การศึกษาและ

พัฒนาเพื่อการ

ออกแบบ 

เฟอร์นเิจอร์จากไม้ไผ่ 

✓ ๓๖๑,๔๐๐ ๓๖๑,๔๐๐ รายจ่าย ๑.ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ 

๒.เพื่อเพิ่มแนวทางการออกแบบให้กับกลุ่ม

หมู่บ้านเพื่อแปรรูปการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพ

อย่างยั่งยืน 

๓.เพื่อหาประสิทธิภาพด้านประโยชน์ใช้สอย

ด้านความงามและด้านการใช้งาน 

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
ณ มทร.พระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ ส�าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้และได้ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ท�างาน
วัสดุไม้ไผ่จากธรรมชาติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ/
ผู้ร่วมวิจัย
อ.นพดล คล้ายวิเศษ,
อ.ศรัณยู สว่างเมฆ,
อ.สันติ กมลนรากิจ

F๒A๔ มทร.พระนคร ๒๑. การศึกษาและ

พัฒนาเพื่อการ

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

จากกะลามะพร้าว 

✓ ๓๖๑,๔๐๐ ๓๖๑,๔๐๐ รายจ่าย ๑.ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จาก

กะลามะพร้าว 

๒.เพื่อเพิ่มแนวทางการออกแบบให้กับ

กลุ่มหมู่บ้านเพื่อแปรรูปการผลิต

เพื่อพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน 

๓.เพื่อหาประสิทธิภาพ ด้านประโยชน์ใช้สอย

ด้านความสวยงาม 

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
ณ มทร.พระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ ส�าเร็จตามเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้และได้ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์จาก
ธรรมชาติที่ท�าด้วยกะลามะพร้าว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ/
ผู้ร่วมวิจัย
อ.นพดล คล้ายวิเศษ,
อ.ศรัณยู สว่างเมฆ,
อ.สันติ กมลนรากิจ

F๒A๔ มทร.พระนคร ๒๒. การศึกษาและ

พัฒนาวัสดุปลูกพืช

น�้าหนักเบาจากกาบ

มะพร้าวเพื่อใช้กับ

สวนแนวตั้ง 

✓ ๓๒๕,๒๐๐ ๓๒๕,๒๐๐ รายจ่าย ๑.เพื่อศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติ

ของกาบมะพร้าวที่จะน�ามาใช้เป็นวัสดุปลูก 

๒.ทดลองส่วนผสมและกรรมวิธีที่เหมาะสม

กับการเจริญ เติบโตของสวนแนวตั้ง 

๓.ผลิตวัสดุปลูกน�้าหนักเบาจากกาบมะพร้าว

ไปใช้กับสวนแนวตั้ง

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
ณ มทร.พระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ ส�าเร็จตามเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้และได้ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์จาก
ธรรมชาติที่ท�าด้วยจากกาบมะพร้าว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ/
ผู้ร่วมวิจัย
อ.นพดล คล้ายวิเศษ,
อ.ศรัณยู สว่างเมฆ,
อ.สันติ กมลนรากิจ

F๒A๔ มทร.พระนคร ๒๓. ศึกษากระบวน

การท�า

เครื่องปั้นดินเผา โดย

ใช้ประโยชน์จากกาก

กาแฟเหลือทิ้งเพื่อ

พัฒนาสู่การ

ออกแบบเชิง

สร้างสรรค์ 

✓ ๒๗๑,๐๐๐ ๒๗๑,๐๐๐ รายจ่าย ๑.เพือ่ศึกษาและทดลองวัสดกุากกาแฟเหลือท้ิง 

ให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ 

๒.เพื่อศึกษาและออก แบบผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมเครื่องปั้น ดินเผาโดยใช้ประโยชน์

จากวัสดุกากกาแฟเหลือทิ้ง 

๓.เพื่อพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี

อยู่เดิมให้มีคุณค่าและมูลค่ามากยิ่งขึ้น 

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
ณ มทร.พระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
เฉลี่ย ๓.๖๐ ร้อยละ ๗๕ ส�าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์และการออกแบบ/
ผู้ร่วมวิจัย
อ.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล,
อ.ยุวดี พรธาราพงศ์
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กิจกรรม

ที่
หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การดำาเนิน
งาน ตาม

แผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / วัตถุประสงค์ ผลการดำาเนินงาน
บุคคล/หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F๒A๔ มทร.พระนคร ๒๔. โครงการ

ออกแบบและพัฒนา

เฟอร์นิเจอร์ ของ

ตกแต่งบ้านจากวัสดุ

ฟางข้าว สู่การ ส่ง

เสริมการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ กรณีศึกษา 

ชุมชนบ้านถ�้าเสือ 

ต�าบลถ�้าเสือ อ�าเภอ

แก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี 

✓ ๓๗๙,๕๐๐ ๓๗๙,๔๙๕ รายจ่าย ๑.เพื่อออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ และ

ของตกแต่งบ้านท่ีท�าจากวสัดแุผ่นไม้อัดฟางข้าว 

ที่ได้จากการทดลองด้วยกระบวนการผลิต

ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์ 

๒.เพื่อหาประสิทธิภาพ ด้านผลประโยชน์

ใช้สอยด้านความงามและด้านการใช้งาน 

๓.เพื่อหาความพึงพอใจของรูปแบบ

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ได้จากการ

ออกแบบ

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
ณ ชุมชนบ้านถ�้าเสือ ต�าบลถ�้าเสือ
อ�าเภอแก่ง กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๕
ร้อยละ ๑๐๐ ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
และได้เฟอร์นิเจอร์จากธรรมชาติที่ท�าด้วย
วัสดุจากฟางข้าว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ/
ผู้ร่วมวิจัย
อ.สันติ กมลนรากิจ,
อ.กรณ์พงศ์ ทองศรี,
อ.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล

F๒A๔ มทร.พระนคร ๒๕. การศึกษาอัต

ลักษณ์ชุมชนสู่การ

ออกแบบ นวัตกรรม

บรรจุภัณฑ์สมุนไพร

แปรรูปเพื่อ ส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ : กรณี

ศึกษาชุมชนบ้านถ�้า

เสือ จังหวัดเพชรบุรี 

✓ ๓๑๖,๒๐๐ ๓๑๕,๙๐๕ รายจ่าย ๑.การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มสมุนไพรแปรรูป

ชุมชนบ้านถ�้าเสือสู่การออกแบบ นวัตกรรม

บรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 

๒.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)

เชื่อมโยงแหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง 

๓.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

สู่การถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยใช้พืชผล

ทาง การเกษตรทีมี่ ภายในท้องถิน่ให้เกิดประโยชน์

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
ณ ชุมชนบ้านถ�้าเสือ ต�าบลถ�้าเสือ
อ�าเภอแก่ง กระจาน จังหวัดเพชรบุรี
บทสรุปงานวิจัย : ผลที่ได้เป็นต้นแบบ
ยาสมุนไพรของชุมชน มียาสมุนไพร
ฟ้าทะลายโจร, ยาสมุนไพรขมิ้นชัน,
ยาสมุนไพรมะรุม ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ/
ผู้ร่วมวิจัย
อ.สุรภา วงศ์สุวรรณ,
อ.ธานี สุคนธชาติ

F๒A๔ มทร.พระนคร ๒๖. การออกแบบ

และพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ 

ส�าหรับผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากข้าวพันธุ์

ไรซ์เบอรี่ สู่การส่ง

เสริมการเพิ่มมูลค่า

การท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์เศรษฐกิจ 

✓ ๓๑๖,๒๐๐ ๓๑๕,๕๘๔ รายจ่าย ๑. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่สู่การ

ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

เศรษฐกิจ จังหวัดเพชรบุรี 

๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco-tourism)

เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง 

๓. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันสู่การ

ถ่ายทอดภมิูปัญญา โดยใช้พืชผลทางการเกษตร 

ที่มีภายในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
บทสรุปงานวิจัย : ผลการวิจัยคือได้ต้นแบบ
ส�าหรับชุมชนเป็นฉลากสินค้าข้าวฯ 
บรรจุภัณฑ์ท้องม้วน บรรจุภัณฑ์ข้าวตัง 
ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ/
ผู้ร่วมวิจัย
อ.สุรภา วงศ์สุวรรณ,
อ.ธานี สุคนธชาติ

F๒A๔ มทร.พระนคร ๒๗. การออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ของ ตกแต่งบ้าน

แบบร่วมสมัย จาก

อัตลักษณ์การเข้างาน

ไม้ในงาน

สถาปัตยกรรมไทย

พื้นถิ่นริมน�้า 

✓ ๓๖๑,๔๐๐ ๓๖๑,๔๐๐ รายจ่าย ๑.เพื่อศึกษาถึงอัตลักษณ์การเข้างานไม้

ในงานสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นริมน�้า

เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์และ

ของตกแต่งบ้าน แบบร่วมสมัย 

๒.เพื่อศึกษาถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทาง สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นริมน�้า

เพื่อการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์

และของตกแต่งบ้านที่สะท้อนถึง

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 

๓.เพื่อเพิ่มแนวทางการออกแบบและ

พัฒนาเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน

ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีการค�านึงถึง

รูปแบบการผลิต ความสวยงาม ความพึงพอใจ

ในที่มีผลต่อประโยชน์ใช้สอย และการ

พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน 

ด�าเนินการระหว่าง ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
บทสรุปงานวิจัย : ได้ศึกษาภูมิปัญญา
การเข้างานไม้ในงานสถาปัตยกรรมไทย
พื้นถิ่นริมน�้า โดยศึกษาจากเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้านชนิดใหม่ให้กับชุมชน
เพื่อให้เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
ผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ได้รับความพึงพอใจตามที่วัตถุประสงค์
ก�าหนด ส�าคัญที่สุดคือ ชุมชนสามารถ
น�าเอาต้นแบบผลิตภัณฑ์ไปใช้ต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ได้ ได้เฟอร์นิเจอร์ต้นแบบ
๕ ชิ้น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ/
ผู้ร่วมวิจัย
อ.กรณ์พงศ์ ทองศรี

F๒A๔ มทร.พระนคร ๒๘. การทดสอบ

ระบบการพิมพ์พื้น

นูนบนวัสดุ 

บรรจุภัณฑ์จากกาบ

กล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า

และการใช้งานด้าน

บรรจุภัณฑ์ 

✓ ๓๑๖,๒๐๐ ๓๑๖,๐๗๕ รายจ่าย ๑. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพระบบการ

พิมพ์พื้นนูนบนวัสดุบรรจุภัณฑ์กาบกล้วย 

๒. เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

จากวัสดุบรรจุภัณฑ์กาบกล้วยที่ได้รับ

การ ทดสอบระบบการพิมพ์พื้นนูน 

๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์

จากวัสดุบรรจุภัณฑ์กาบกล้วยที่ได้รับ

การทดสอบระบบการพิมพ์พื้นนูน

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
ณ จังหวัดเพชรบุรี โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๘๕ ส�าเร็จตามเป้า
หมายที่ตั้งไว้และได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุ
จากธรรมชาติด้วยกาบกล้วยที่พิมพ์ลวดลาย
ด้วยการพิมพ์พื้นนูน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ/
ผู้ร่วมวิจัย
อ.ชเูกยีรต ิอนนัต์เวทยานนท์,
ชเูกียรติ อนนัต์เวทยานนท์
ธานี สุคนธชาติ
อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล,
อ.ธานี สุคนธชาติ,
อ.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม

ที่
หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การดำาเนิน
งาน ตาม

แผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / วัตถุประสงค์ ผลการดำาเนินงาน
บุคคล/หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F๒A๔ มทร.พระนคร ๒๙. การออกแบบอัต

ลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ 

ส�าหรับผลิตภัณฑ์

จากต้นตาล จังหวัด

เพชรบุรี 

✓ ๒๑๖,๘๐๐ ๒๑๖,๖๙๕ รายจ่าย ๑.เพื่อส�ารวจและวิเคราะห์ทุนในการ 

สร้างสรรค์ของจังหวัดเพชรบุรี 

๒.เพื่อออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

ส�าหรับผลิตภัณฑ์จากต้นตาล 

๓.เพื่อคัดเลือกและประเมินประสิทธิภาพการ

ออกแบบอัตลักษณ์ 

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
ณ จังหวัดเพชรบุรี บทสรุปงานวิจัย มีผล
การวิจัยสรุปว่าแนวทางในการออกแบบ
องค์ประกอบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์
ส�าหรับ ผลิตภัณฑ์จากต้นตาล
จังหวัดเพชรบุรี ใช้แนวคิดหรือแรงบันดาลใจ 
มาจากประเพณีการแข่งเรือยาว สื่อถึง
ความสนุกสนาน ความสดชื่นเย็นสบาย 
ธรรมชาติ ภาพประกอบใช้กราฟิกลวดลาย
ต้นตาล ผสมผสานลายเส้นศลิปะพระนครคีรี 
(เขาวัง) และจิตรกรรมฝาผนังวัดใหญ่ 
ตัวอักษร BoonJot เป็นข้อความ 
แบบข้อความพาดหัวหรือเน้นข้อความ 
(Typeface) และตัวอักษร CS PraJad
ใช้เป็นข้อความแบบ บรรยาย (Text) สี 
ใช้สีน�้าตาลของน�้าตาลสด และสีฟ้าคราม
ของชายหาดทะเล การจัดวางองค์ประกอบ
วางแบบอสมมาตร แบ่งเป็น ๒ กลุ่มพื้นที่ 
คือ กลุ่มข้อมูลที่ส่งเสริมการขาย
และกลุ่มข้อบ่งชี้ที่ส�าคัญ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
ผู้วิจัย
อ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล

F๒A๔ มทร.พระนคร ๓๐. การสร้าง

เอกลักษณ์ชุมชนสู่

การ สร้างสรรค์บรรจุ

ภัณฑ์ส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์ เกษตร

แปรรูปในท้องถิ่น

เพื่อการพาณิชย์ 

กรณีศึกษา ชุมชน

บ้านจ�ารุง จังหวัด

ระยอง 

✓ ๓๑๖,๒๐๐ ๓๑๖,๑๘๐ รายจ่าย ๑.เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านจ�ารุง 

จังหวัดระยอง โดยใช้หลักกระบวนทัศน์ 

สู่การพัฒนาชุมชน 

๒.เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ให้ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

โดยมีการค�านึงถึงรูปแบบการผลิต

ความ สวยงาม การใช้สอย 

๓.เพื่อทดสอบความพึงพอใจ

ของ นักท่องเที่ยวที่มีผลต่อบรรจุภัณฑ์

ที่ได้ พัฒนาแล้วน�ามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
ณ ชุมชนบ้านจ�ารุง จังหวัดระยอง บทสรุป
งานวิจัย : ได้ท�าการศึกษาผลิตภัณฑ์ทีม่จีดุ
เด่นของชมุชนสูก่ารพัฒนา ประกอบด้วย 
ทุเรยีนทอด ขนนุทอด กล้วยกรอบ สบัปะรดกรอบ 
แคร็กเกอร์หน้าทุเรียน น�้าพริกกุ้ง น�้าปลา 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลิตผลในพื้นที่
โดยมิต้องน�าเข้าจากภายนอก ผลด�าเนนิการวจิยั
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้รับความ
พึงพอใจด้านการออกแบบและโครงสร้าง
จากผู้บริโภค ตลอดจนชุมชนสามารถ
น�าผลที่ได้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
ผู้วิจัย/
อ.ธานี สุคนธชาติ,
อ.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล

F๒A๔ มทร.พระนคร ๓๑. การศึกษาการ

เพิ่มคุณภาพความ

แข็งแรงและทนทาน

ในไม้ไผ่ เพื่อการ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ตกแต่งบ้านสู่การ

สร้างอาชีพให้

เศรษฐกิจชุมชนอย่าง

ยั่งยืน กรณีศึกษา 

ชุมชนบ้านถ�้าเสือ 

อ.แก่งกระจาน 

จ.เพชรบุรี 

✓ ๔๐๖,๖๐๐ ๔๐๖,๖๐๐ รายจ่าย ๑. เพื่อศึกษาความแข็งแรงและทนทาน

ไม้ไผ่และการน�าไปใช้ประโยชน์ของไม้ไผ่ 

๒. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางภาคกลาง

สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านในด้าน 

• ศิลปวัฒนธรรม 

• ภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น 

• รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

๓. เพื่อหาความพึงพอใจในรูปแบบ

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่ได้รับ

การออกแบบเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน

ในด้าน 

• รูปแบบความสวยงาม 

• ประโยชน์ใช้สอย 

• การผลิต 

• ความแข็งแรงและทนทาน

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
ณ ชุมชนบ้านถ�้าเสือ อ.แก่งกระจาน
จ.เพชรบุรี โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ ๑๐๐ ชุมชนได้รับความรู้ในการผลิต
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในการตกแต่งบ้าน
ที่เพิ่มขึ้น และสามารถได้ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้านจากวัสดุธรรมชาติจากไม้ไผ่
(อยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดท�ารูปเล่ม)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ/
ผู้ร่วมวิจัย
อ.พีรัฐ ลิมปาภรณ์,
องอาณัฎ ศริพิิชญ์ตระกูล,
อ.สันติ กมลนรากิจ

F๒A๔ มทร.พระนคร ๓๒. การออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์

โคม ไฟจากกะลา

มะพร้าว เพื่อการ

ออกแบบ ผลิตภัณฑ์

ตกแต่งบ้านสู่การ

สร้างอาชีพให้ 

เศรษฐกิจชุมชนอย่าง

ยั่งยืน กรณีศึกษา 

กลุ่ม งานกะลาเอก 

บ้านกระโจมทอง 

อ.บ้านแพ้ว 

จ.สมุทรสาคร 

✓ ๔๐๖,๖๐๐ ๔๐๖,๖๐๐ รายจ่าย ๑. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของกะลามะพร้าว 

๒. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางภาคกลาง

สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ ตกแต่งบ้าน

ในด้าน - ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

• รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

๓. เพื่อหาความพึงพอใจในรูปแบบความ

พึงพอใจในผลิตภัณฑ์จากกะลาที่ได้รับ

การ ออกแบบเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์โคมไฟ

ตกแต่งบ้านในด้าน 

• รูปแบบความสวยงาม 

• ประโยชน์ใช้สอย 

• การผลิต 

• ความแข็งแรงและทนทาน

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
ณ บ้านกระโจมทอง อ.บ้านแพ้วจ.สมุทรสาคร 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ 
ชุมชนได้รับความรู้ในการผลิตตกแต่ง
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากกะลาเป็นโคมไฟ
ในการตกแต่งบ้านที่พัฒนา และสามารถ
ได้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากวัสดุธรรมชาติ
จากกะลา (อยู่ระหว่างการรวบรวมและ
จัดท�ารูปเล่ม)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ/
ผู้ร่วมวิจัย
อ.พีรัฐ ลิมปาภรณ์,
องอาณัฎ ศริพิิชญ์ตระกูล,
อ.สันติ กมลนรากิจ
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กิจกรรม

ที่
หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การดำาเนิน
งาน ตาม

แผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / วัตถุประสงค์ ผลการดำาเนินงาน
บุคคล/หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F๒A๔ มทร.พระนคร ๓๓. โครงการการฝึก

อบรมเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีการ

แปรรูปเห็ดและบัญชี

ครัวเรือน กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนฐาน

ทรัพย์ อ�าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี

✓ ๑๖๘,๕๐๐ ๑๓๘,๐๒๔ รายได้ ๑.เพื่อให้ค�าปรึกษา เสนอแนะ และถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านการแปรรูปเห็ดและการจัดท�า

บัญชีครัวเรือน ที่ตอบสนองความต้องการ

ของชุมชน 

๒.เพื่อน�าองค์ความรู้ของบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เผยแพร่สู่ชุมชน

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
๑.ได้องค์ความรู้เรื่องสูตรและกรรมวิธี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
๒ รายการ คือ ผงปรุงรสเห็ดและ
ผงโรยข้าวเห็ด อีกทั้งกลุ่มชุมชน
เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่จากการใช้วัตถุดิบ
ในท้องถิ่น สามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสามารถ
พฒันาเป็นอาชพีหลกัและอาชีพเสรมิได้ต่อไป
๒.น�าองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๔๐ คน เป็นการ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

นายสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

F๒A๔ มทร.พระนคร ๓๔. โครงการการฝึก

อบรมเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน

สมุนไพรกระเทียมด�า 

อ�าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี

✓ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๔๗,๖๗๖ รายได้ ๑.เพื่อให้ค�าปรึกษา เสนอแนะ และถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านการแปรรูปขั้นต้น ที่ตอบสนอง

ความต้องการของชุมชน 

๒.เพื่อน�าองค์ความรู้ของบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เผยแพร่สู่ชุมชน

ด�าเนินการระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙ 
๑.ได้องค์ความรู้เรื่องการออกแบบ
เครื่องอบกระเทียมและกระบวนการ
จัดเก็บข้อมูลและการจัดท�าบัญชีต้นทุน
การท�าน�้ายาล้างจานเอนกประสงค์จาก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการท�าเห็ดหยอง
อกีทัง้กลุม่ชมุชนเกดิการต่อยอดแนวความคดิ 
ในการออกแบบเครื่องอบกระเทียม
ที่สามารถลดขั้นตอน กระบวนการผลิต
ลงจากกระบวนการผลิตเดิม และเกิดการ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากการใช้วัตถุดิบ
ในท้องถิ่น รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็น
อาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ต่อไป
๒.น�าองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๔๐ คน
เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
อีกทางหนึ่ง

นายสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง 
และหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รวม ๓๔ โครงการ ๘,๙๙๖,๕๐๐ ๘,๙๐๒,๓๘๖

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
หน่วยงานมีโครงการที่ดำาเนินงานในกิจกรรมนี้ ๑๕ โครงการ ดังนี้

กิจกรรม

ที่
หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การดำาเนิน
งาน ตาม

แผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / วัตถุประสงค์ ผลการดำาเนินงาน
บุคคล/หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F๓A๘ มทร.พระนคร ๑. โครงการครูช่าง

รวมใจสร้างจิตส�านึก

อนุรักษ์ ทรัพยากร

ทะเล เพื่อส่งเสริม

และสืบสาน 

โครงการอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ ปีที่ 

๒ 

✓ ๙๐,๐๐๐ ๘๙,๕๘๕ แผ่นดิน ๑.นักศึกษาได้เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีความส�าคัญต่อการ

ด�ารงชีวิตของมนุษย์ ระบบนิเวศ และความ

เป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ ประกอบไปด้วย

ระบบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์และเกื้อกูล

ประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

๒.เพื่อสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ด�าเนินการวันที่ ๑๖-๑๘ พ.ค.๒๕๕๙ 
ณ พพิธิภัณฑ์ธรรมชาตวิิทยาเกาะและทะเลไทย 
อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี เป้าหมาย ๔๐ คน 
ผู้เข้าร่วมจริง ๔๕ คน ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๖๗ ร้อยละ ๙๓.๓๓ 
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๒.๗๔ 
เฉลี่ย ๔.๖๔

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

F๓A๘ มทร.พระนคร ๒. โครงการปลูกจิต

ส�านึก อนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม ศึกษาวิถี

ชีวิตเศรษฐกิจพอ

เพียง ตามแนวพระ

ราชด�าริฯ

✓ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๒๙๑.๖๖ แผ่นดิน ๑.เพื่อให้นักศึกษาสร้างจิตส�านึก

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

๒.เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ในวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริฯ 

๓.เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ด�าเนนิการวนัที ่๖ พ.ย.๕๘ ณ โครงการช่างหัวมนั 
จังหวัดเพชรบุรี เป้าหมาย ๔๕ คน
ผู้เข้าร่วมจริง ๕๐ คน ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๗๓ ร้อยละ ๙๔.๖๗ 
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๒.๘๙
เฉลี่ย ๔.๖๔

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม

ที่
หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การดำาเนิน
งาน ตาม

แผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / วัตถุประสงค์ ผลการดำาเนินงาน
บุคคล/หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F๓A๘ มทร.พระนคร ๓. โครงการตามรอย

พระราชด�าริเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และ

ใช้ประโยชน์จาก

พันธุกรรมพืชเพื่อ

การอนุรักษ์ 

✓ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.ให้นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้า วิจัย 

และรวบรวมข้อมูลของพืชสมุนไพรต่าง ๆ 

๒.เพื่อพัฒนาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์

ที่สามารถอุปโภคและ/หรือบริโภคได้ 

๓.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์

จากพันธุกรรมพืชให้กว้างขว้างขึ้น

ด�าเนินการวันที่ ๓๐-๓๑ พ.ค.๕๙ 
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ศูนย์สาธิต
โครงการหุบกะพง และอุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี เป้าหมาย
๕๕ คน จ�านวนผู้เข้าร่วมจริง ๕๕ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๖๔ 
ร้อยละ ๙๒.๗๓ บรรลุวัตถุประสงค์
เฉลี่ย ๔.๖๔ ร้อยละ ๙๒.๗๓ และหลังจาก
ศึกษาดูงานเรียบร้อยร้อยแล้วมีการจัด
นิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษา
แต่ละสาขาวิชาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ บริเวณใต้อาคารเรือนปัญญา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์

F๓A๘ มทร.พระนคร ๔. โครงการอนุรักษ์

และปลูกจิตส�านึก

เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ

สิ่งแวดล้อมในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

✓ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.เพือ่สร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ 

๒.เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชต่างๆ 

๓.เพื่อให้นักศึกษาสร้างจิตส�านึก

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๔.เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ 

๕.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเพาะช�า

หญ้าแฝก 

ด�าเนินการวันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๘ 
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน 
จังหวัดสมุทรสงคราม เป้าหมาย ๔๐ คน
ผู้เข้าร่วมจริง ๔๐ คน ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๘๙ ร้อยละ ๙๗.๘๐ 
บรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๔.๗๘ ร้อยละ 
๙๕.๕๓ นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้
พันธุ์พืชต่างๆ รวมถึงคุณประโยชน์ของ
พันธุ์พืชแต่ละชนิด และยังปลูกจิตส�านึก
ในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

คณะเทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชน

F๓A๘ มทร.พระนคร ๕. โครงการวิถีไทย

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

✓ ๖๐,๐๐๐ ๕๙,๙๒๒.๕๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อให้นักศึกษารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่น

และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย 

๒.เพื่อให้นักศึกษารู้คุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่างคุ้มค่า

มากที่สุด 

๓.เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงแนวทางของ

เกษตรธรรมชาติ น�าไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และเรียนรู้การใช้ชีวิต

บนความพอเพียง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

๔.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี

ของนักศึกษา ด้วยกิจกรรมกลุ่ม

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 

๕.เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ

มีน�้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ด�าเนินการวันที่ ๓๐-๓๑ ม.ค. ๕๙ 
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 
เป้าหมาย ๕๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง ๕๐ คน 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๗๘ 
ร้อยละ ๙๕.๖๐ บรรลุวัตถุประสงค์ 
เฉลี่ย ๔.๗๘ ร้อยละ ๙๕.๖๐ 

คณะบริหารธุรกิจ

F๓A๘ มทร.พระนคร ๖.โครงการการ

พัฒนาและการ

ท�าการตลาด

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้าน

ถ�้าเสือ

✓ ๑๓๓,๓๐๐ ๖๙,๙๘๕.๔๔ แผ่นดิน ๑.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

๒.เพื่อถ่ายทอดความรู้งานและทักษะ

ทางด้านการตลาด 

๓.เพื่อศึกษาและท�าความเข้าใจชุมชนและ

การตลาดกับชุมชน (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน)

ด�าเนินการ ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ ๒๖ ก.พ.๕๙ 
ระยะที่ ๒ ๒๕-๒๖ มี.ค.๕๙ 
ระยะที่ ๓ ๒๖ ส.ค.๕๙ ณ ชุมชนบ้านถ�้าเสือ 
จังหวัดเพชรบุรี เป้าหมาย ๙๐ คน
ผู้เข้าร่วมจริง ๓๐ คน ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๓๐ ร้อยละ ๘๖.๐๐ 
บรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๔.๓๕
ร้อยละ ๘๗.๐๐ 

คณะบริหารธุรกิจ

F๓A๘ มทร.พระนคร ๗. โครงการนักสิ่ง

แวดล้อมรวมใจใฝ่

เรียนรู้ตามรอยพ่อ 

✓ ๕๕,๐๐๐ ๕๓,๔๗๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อด�าเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 

ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ 

๒.เพื่อกระตุ้นเตือนและปลูกจิตส�านึก

ในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย 

๓.เพื่อส่งเสริมให้มีความเสียสละและ

มีจิตสาธารณะ 

๔.เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย

การตรงต่อ เวลาและการบ�าเพ็ญประโยชน์ 

๕.เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อการท�างานเป็น

หมู่คณะและสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

ด�าเนินการวันที่ ๑๒ มี.ค. ๕๙
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม เป้าหมาย ๔๕ คน
ผู้เข้าร่วมจริง ๕๐ คน ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๙๐ ร้อยละ ๙๘.๐๐ 
บรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๔.๗๘
ร้อยละ ๙๕.๖๐ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/
งานศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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กิจกรรม

ที่
หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การดำาเนิน
งาน ตาม

แผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / วัตถุประสงค์ ผลการดำาเนินงาน
บุคคล/หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F๓A๘ มทร.พระนคร ๘. โครงการศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และฝึกประสบการณ์

ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

✓ ๔๐,๐๐๐ ๒๖,๓๕๘ แผ่นดิน ๑.เพื่อศึกษางานศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 

๒.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

๓.เพื่อปลูกจิตส�านึกถึงหน้าที่ในการสืบสาน

และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการรักษา

สิ่งแวดล้อม 

๔.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด�าเนินการวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๙ 
ณ ศนูย์วจัิยและพฒันาสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบีย้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี 
เป้าหมาย ๔๕ คน ผู้เข้าร่วมจริง ๕๐ คน 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๙๒ 
ร้อยละ ๙๘.๔๐ บรรลุวัตถุประสงค์
เฉลี่ย ๔.๘๒ ร้อยละ ๙๖.๔๐ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/
งานศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

F๓A๘ มทร.พระนคร ๙. โครงการศึกษา

อนุรักษ์และฟื้นฟู

ธรรมชาติ ตาม

โครงการพระราชด�า

ริห์ ครั้งที่ ๓ 

✓ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๕๙,๖๒๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อสนองพระราชด�าริฯ ในด้าน

การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

๒.เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม

ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา 

๓.เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากร

ป่าไม้ภาวะโลกร้อนและภยัพิบัตทิางธรรมชาติ 

๔.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคี 

ความสมานฉันท์ และความเข้าใจอันดี

ให้แก่นักศึกษา 

๕.เพื่อสร้างจิตส�านึกให้กับนักศึกษา

ด�าเนินการวันที่ ๑๐-๑๒ ส.ค. ๕๙
ณ บรเิวณบ้านเขาไม้นวล หมู่ ๒ ต�าบลเขาใหญ่ 
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี เป้าหมาย 
๑๑๐ คน ผูเ้ข้าร่วมจรงิ ๙๑ คน ความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๕๖ ร้อยละ ๙๑.๒๕ 
บรรลวุตัถุประสงค์ เฉล่ีย ๔.๖๑ ร้อยละ ๙๒.๒๗ 
ซ่ึงนกัศึกษาได้ร่วมกับชาวบ้านบรเิวณใกล้เคียง 
ร่วมกนัถางหญ้าและวชัพชืในบรเิวณดังกล่าว 
เพื่อปลูกต้นไม้ทดแทนในครั้งเก่าที่ต้นไม้ตาย
และปลูกเสริมในบริเวณพื้นที่ใหม่ 
เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้มีจ�านวนมากขึ้น
และให้นักศึกษาให้ความส�าคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความหวงแหน
พืชพันธุ์ไม้ของไทยและปลูกจิตส�านึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ /
หัวหน้าโครงการ
นายดิษฐชัย ทัศนุรักษ์

F๓A๘ มทร.พระนคร ๑๐. โครงการศึกษา

และจัดสร้างฐานพืช

พันธ์ไม้ไทย ครั้งที่ ๑

✓ ๘๙,๖๕๐ ๒๔,๓๕๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อเป็นแหล่งเพาะช�ากล้าไม้ แหล่งอนุบาล

ต้นไม้และแหล่งบ�ารุงรักษาต้นไม้ให้สวยงาม

และเขียวขจีอยู่ตลอดเวลา 

๒.เพื่อจัดเตรียมกล้าไม้และต้นไม้ส�าหรับ

น�าไปปลูกทดแทน 

๓.เพื่อปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา

ด�าเนินการวันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๙ 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป้าหมาย ๘๐ คน 
ผู้เข้าร่วมจริง ๘๑ คน ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๙๘.๙๔
บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๓.๗๒ โครงการ
ศึกษาและจดัสร้างฐานพืชพันธ์ไม้ไทย ครัง้ที ่๑ 
ได้ด�าเนนิการทีค่ณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย
การน�ากล้าไม้มาเพาะปลูกเพื่อใช้
ปลูกทดแทนหรือเพิ่มเติมในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ให้มีความร่มรื่น
และเป็นแหล่งพันธ์ไม้โบราณ และหายาก 
เช่นต้นพยอม ต้นจันทร์กะพ้อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์/
หัวหน้าโครงการ
นายดิษฐชัย ทัศนุรักษ์

F๓A๘ มทร.พระนคร ๑๑. โครงการ

ปลกูจติส�านกึเยาวชน

ร่วมใจอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม 

✓ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน
จากสมาคม
ศิษย์เก่า

๑.เพื่อศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ของป่าชายเลน 

๒.เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึกให้กับ

ผู้ร่วมกิจกรรมได้เห็นความส�าคัญ

ของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 

๓.เพื่อศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน 

๔.เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย

ของสัตว์น�้าหลากหลายชนิด

ด�าเนินการวันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๙ ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี 
เป้าหมาย ๕๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง ๕๐ คน 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๙๒ 
ร้อยละ ๙๘.๔๐ บรรลุวัตถุประสงค์ 
เฉลี่ย ๔.๘๒ ร้อยละ ๙๖.๔๐ 

คณะศิลปศาสตร์

F๓A๘ มทร.พระนคร ๑๒.โครงการสืบสาน

ภูมิปัญญาไทยเพื่อ

พัฒนาศักยภาพการ

ออกแบบสู่สากล 

✓ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อรวบรวมศึกษาองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 

๒.เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

๓.เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบของ

นักศึกษาที่มีพื้นฐานจากภูมิปัญญาไทย

สู่ตลาดสากล

ด�าเนินการวันที่ ๒๑-๒๔ มิ.ย. ๕๙ 
ณ หมู่บ้านจักสานบางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง 
จ.อ่างทอง เป้าหมาย ๔๕ คน ผู้เข้าร่วมจริง 
๕๐ คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
เฉลี่ย ๔.๗๐ ร้อยละ ๙๔.๐๐ บรรลุ
วัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๔.๗๕ ร้อยละ ๙๕.๐๐ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม

ที่
หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การดำาเนิน
งาน ตาม

แผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / วัตถุประสงค์ ผลการดำาเนินงาน
บุคคล/หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F๓A๘ มทร.พระนคร ๑๓.โครงการม

ทร.พระนคร สนอง

พระราชด�าริ 

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช รอบที่ 

๑ กิจกรรมปลูกจิต

ส�านึกเยาวชนรุ่นใหม่

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

✓ ๙๒,๔๙๐ ๗๙,๔๑๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพครบ ๖๑ พรรษา 

๒ เมษายน ๒๕๕๙ 

๒.เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษา 

ทุกคณะ ทั้งทางด้าน กายภาพ ชีวภาพ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

๓.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก ๙ คณะ 

เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และการ

รู้คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ พันธุกรรมพืช 

ด�าเนินการวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ ณ อุทยาน
สวนหินพุหางนาค อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
เป้าหมาย ๑๐๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง ๑๐๑ คน 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๘๐ 
ร้อยละ ๙๖.๑๕ บรรลุวัตถุประสงค์
เฉลี่ย ๔.๘๑ ร้อยละ ๙๖.๔๑

กองศิลปวัฒนธรรม/
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

F๓A๘ มทร.พระนคร ๑๓/๒ โครงการม

ทร.พระนคร สนอง

พระราชด�าริ 

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช รอบที่ 

๒ กิจกรรมค่าย"การ

ศึกษาความหลาก

หลายทางชีวภาพ

และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ระดับอุดมศึกษา"

✓ ๑๔๖,๗๖๐ ๑๒๙,๒๐๕ แผ่นดิน ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่อง ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ครบ ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ 

๒.เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษา

ทุกคณะ ทั้งทางด้าน กายภาพ ชีวภาพ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

๓.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก ๙ คณะ 

เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และการ

รู้คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ พันธุกรรมพืช 

ด�าเนินการวันที่ ๓-๕ มิ.ย. ๕๙ 
ณ พื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
เป้าหมาย ๕๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง ๕๔ คน 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๕๙ 
ร้อยละ ๙๑.๘๕ บรรลุวัตถุประสงค์ 
เฉลี่ย ๔.๘๑ ร้อยละ ๙๖.๓๐ 

กองศิลปวัฒนธรรม/
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

F๓A๘ มทร.พระนคร ๑๓/๓ โครงการม

ทร.พระนคร สนอง

พระราชด�าริ 

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช รอบที่ 

๓ กิจกรรมบ�ารุง

รักษาต้นไม้ ณ แปลง 

๙๐๕

✓ ๑๖๐,๗๕๐ ๑๕๘,๗๔๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพครบ ๖๑ พรรษา 

๒ เมษายน ๒๕๕๙ 

๒.เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษา

ทุกคณะ ทั้งทางด้าน กายภาพ ชีวภาพ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

๓.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก ๙ คณะ 

เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และการ

รู้คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ พันธุกรรมพืช 

ด�าเนินการวันที่ ๒๖ - ๒๘ ส.ค. ๕๙ 
ณ พื้นที่ อพ.สธ. แปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี เป้าหมาย ๕๐ คน 
ผู้เข้าร่วมจริง ๕๑ คน ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๕๖ ร้อยละ ๙๑.๒๐ 
บรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๔.๗๐ 
ร้อยละ ๙๔.๐๐ 

กองศิลปวัฒนธรรม/
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

F๓A๘ มทร.พระนคร ๑๔.โครงการม

ทร.พระนคร สนอง

พระราชด�าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ ๑ 

กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียงในวิถีชีวิต

ไทย 

✓ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๔,๖๙๖.๙๐ แผ่นดิน ๑.เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง 

และเรียนรู้จากการไปสัมผัสและปฏิบัติงาน

จริงในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน

และในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

๒.เพื่อสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบสาน 

และน้อมน�าพระราชด�าริและหลักการทรงงาน

ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการเป็นอยู่

อย่างพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิต 

ที่ถูกต้องสามารถบูรณาการไปสู่การ

พัฒนาชุมชนและสังคม 

๓.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 

มหาวิทยาลัย ชุมชน กับแหล่งเรียนรู้ให้กับ

นักศึกษา 

๔.เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริและหลักการทรงงานสู่นิสิต 

นักศึกษา สังคม และชุมชน 

ด�าเนินการวันที่ ๒๙ - ๓๐ ต.ค. ๕๘ 
ณ ชุมชนบ้านถ�้าเสือ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
เป้าหมาย ๑๐๐ คน จ�านวนผู้เข้าร่วมจริง 
๑๐๐ คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
เฉลี่ย ๔.๕๐ ร้อยละ ๙๐.๐๔
บรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย ๔.๖๐ 
ร้อยละ ๙๒.๐๘ 

กองศิลปวัฒนธรรม/
งานส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
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กิจกรรม

ที่
หน่วยงาน ชื่อโครงการ

การดำาเนิน
งาน ตาม

แผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของงบ
ประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท / วัตถุประสงค์ ผลการดำาเนินงาน
บุคคล/หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

F๓A๘ มทร.พระนคร ๑๔/๒ โครงการม

ทร.พระนคร สนอง

พระราชด�าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ ๒ 

กิจกรรมศึกษาดูงาน

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคกลาง 

✓ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๖,๖๑๖ แผ่นดิน ๑.เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง 

และเรียนรู้จากการไปสัมผัสและปฏิบัติงาน 

จริงในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนและในโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ 

๒.เพื่อสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบสาน

และน้อมน�าพระราชด�าริและหลักการทรงงาน

ในเรือ่งความซ่ือสัตย์สุจรติ และการเป็นอยู ่

อย่างพอเพยีงไปใช้ในการด�าเนนิชีวติ ท่ีถูกต้อง 

สามารถบูรณาการไปสู่การ พัฒนาชุมชนและ

สังคม 

๓.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 

มหาวิทยาลัย ชุมชน กับแหล่งเรียนรู้ให้กับ

นักศึกษา 

๔.เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริและหลักการทรงงานสู่นิสิต 

นักศึกษา สังคมและชุมชน 

ด�าเนินการวันที่ ๒๕-๒๖ ก.พ. ๕๙
ณ หมู่บ้านบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
เป้าหมาย ๕๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง ๕๒ คน 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๘๙ 
ร้อยละ ๙๗.๘๓ บรรลุวัตถุประสงค์ 
เฉลี่ย ๔.๘๒ ร้อยละ ๙๖.๔๐ 

กองศิลปวัฒนธรรม/
งานส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

F๓A๘ มทร.พระนคร ๑๔/๓ โครงการม

ทร.พระนคร สนอง

พระราชด�าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ ๓ 

กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจ

พอเพยีงด้านสมนุไพร

ไทย 

✓ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๗,๕๖๕ แผ่นดิน ๑.เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง 

และเรียนรู้จากการไปสัมผัสและปฏิบัติงาน 

จริงในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน

และในโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด�าริ 

๒.เพื่อสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบสาน และ

น้อมน�าพระราชด�าริและหลักการทรง งานใน

เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการ เป็นอยู่อย่าง

พอเพียงไปใช้ในการด�าเนิน 

ชีวิตที่ถูกต้องสามารถบูรณาการไปสู่การ 

พัฒนาชุมชนและสังคม 

๓.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 

มหาวิทยาลัย ชุมชน กับแหล่งเรียนรู้ให้กับ

นักศึกษา 

๔.เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระรา

ชด�าริและหลักการทรงงานสู่นิสิต นักศึกษา 

สังคมและชุมชน 

ด�าเนินการวันที่ ๑ เม.ย. ๕๙ ณ กลุ่ม
สมุนไพรบ้านดงบัง และโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
เป้าหมาย ๑๐๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง ๑๐๐ คน 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๕๗ 
ร้อยละ ๙๑.๔๖ บรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย 
๔.๕๙ ร้อยละ ๙๑.๘๖ 

กองศิลปวัฒนธรรม/
งานส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

F๓A๘ มทร.พระนคร ๑๕.โครงการการ

ประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย : หวน

ดูทรัพย์สิ่งสินตน 

✓ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๗๔,๖๙๙ แผ่นดิน ๑.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒.เพื่อน�าเสนอผลการค้นคว้าวิจัยในการ
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๓.เพื่อเผยแพร่ผลงานการสนองพระราชด�าริ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ด�าเนินการวันที่ ๒๓-๒๙ มี.ค. ๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
เป้าหมาย ๕๐๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง ๗๕๑ คน 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย ๔.๗๗ 
ร้อยละ ๙๕.๔๘ บรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย 
๔.๗๘ ร้อยละ ๙๕.๖๙

กองศิลปวัฒนธรรม/
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รวม ๑๕ โครงการ ๒,๓๐๓,๙๕๐ ๒,๐๕๔,๕๑๕

ในกิจกรรมที่ ๔ มีโครงการทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ รวมงบประมาณ  ๘,๙๐๒,๓๘๖ บาท  
ในกิจกรรมที่ ๘ มีโครงการทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ รวมงบประมาณ  ๒,๐๕๔,๕๑๕ บาท  
รวมโครงการทั้งสิ้น ๔๙ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๑๐,๙๕๖,๙๐๑ บาท



และภาพกิจกรรม
การดำาเนินงาน

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

ชื่องานวิจัย : การศึกษาและพัฒนาเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากกะลามะพร้าว
ชื่อผู้วิจัย : นายนพดล คล้ายวิเศษ, นายศรัณยู สว่างเมฆ, นายสันติ กมลนรากิจ 

๑.	ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย
	 ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนจากการท�าลายธรรมชาติของมนุษย์เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้เกิดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
แวดล้อม	จึงเกิดการรณรงค์เพื่อหาวิธีป้องกันและส่งเสริมให้ลดการใช้วัสดุหรือการใช้พลังงานสิ้นเปลือง	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	
จึงเล็งเห็นความส�าคัญในการรักษ์สิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรม	 จึงมีการรณรงค์ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากธรรมชาติ	 เพื่อช่วยลด
ขยะที่เป็นพลาสติกให้น้อยลงภายในประเทศ	และการน�ากลับมาใช้ใหม	่เป็นต้น	จึงท�าให้เห็นความส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
มีการน�าวัสดุจากธรรมชาติมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของใช้ต่างๆ	เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ท่ีท�าลายสิ่งแวดล้อมมากข้ึน	
	 วัสดุเหลือใช้อย่างหนึ่งของมะพร้าวคือ	กะลามะพร้าว	เป็นเศษวัสดุท่ีไม่ค่อยมีราคาค่างวดสักเท่าไรคนสมัยก่อนมักน�าไปใช้
ท�าเช้ือเพลิง	หรือท�าเครื่องใช้ในครัวเรือน	เช่น	กระบวยตักน�้า	ทัพพี	ถ้วย	ชาม	ฯลฯ	ต่อมาภูมิปัญญาไทยจากหลายแหล่งทั่วทุกภาค
ของประเทศ	ได้คิดประดิษฐ์โดยการน�ากะลามะพร้าวมาเป็นวัสดุเพื่อเพิ่มคุณค่า	จากกะลาท่ีไร้ค่าจึงได้รับการพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนในรูปแบบเครื่องใช้ในครัวเรือน	เครื่องตกแต่งบ้าน	อาทิ	โคมไฟ	ตะเกียงเจ้าพายุ	ฯลฯ	เครื่องประดับ	เครื่อง
แต่งกายสุภาพสตรี	อาทิ	กระเป๋าถือ	เข็มขัด	เข็มกลัด	ปิ่นปักผม	สร้อย	ฯลฯ	ซ่ึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นท่ีนิยมของชาวไทย	และชาวต่าง
ชาติในปัจจุบัน	นับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนไทยที่มีชีวิตเก่ียวข้องกับมะพร้าวได้เป็นอย่างดี
	 ดังนั้น	วัสดุจากกะลามะพร้าวจึงเป็นอีกทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในด้านการออกแบบ	จึงท�าให้ผู้วิจัย
สนใจศึกษาการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์รูปแบบท่ีทันสมัยในยุคปัจจุบัน

๒.	วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
	 ๒.๑	ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากกะลามะพร้าว	ประเภทโซฟายาว	ขนาด	๘๐	x	๑๖๐	เซนติเมตร	จ�านวน	๑	ชิ้น	
โซฟาเดี่ยว	ขนาด	๘๐	x	๘๐	เซนติเมตร	จ�านวน	๒	ช้ิน
	 ๒.๒	เพื่อเพิ่มแนวทางการออกแบบให้กับกลุ่มหมู่บ้านเพื่อแปรรูปการผลิต	เพื่อพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
	 ๒.๓	เพื่อหาประสิทธิภาพ	ด้านประโยชน์ใช้สอย	ด้านความงามและด้านการใช้งาน

๓.	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๓.๑	น�าวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ	(กะลามะพร้าว)	พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์	ทดแทนการใช้ไม้ประเภทอื่น
ที่ท�าลายธรรมชาติ
	 ๓.๒	น�าข้อมูลการทดสอบเฟอร์นิเจอร์และการวิเคราะห์ด้านการออกแบบไปเผยแพร่ให้กับบุคคลท่ีสนใจ	น�าไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพ
	 ๓.๓	น�ารูปแบบเฟอร์นิเจอร์ไปจดสิทธิบัตรเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์

๔.	ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะพร้าว
	 ๔.๑	ลักษณะทั่วไปของมะพร้าว
	 มะพร้าว	เป็นพืชยืนต้น	ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก	ผลประกอบด้วยเอพิคาร์ป	(epicarp)	คือเปลือกนอก	
ถดัไปข้างในจะเป็นมโีซคาร์ป	(mesocarp)	หรอืใยมะพร้าว	ถดัไปข้างในเป็นส่วนเอนโดคาร์ป	(endocarp)	หรอืกะลามะพร้าว	ซึง่จะมรี	ู
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สีคล�้าอยู่	๓	รู	ส�าหรับงอก	ถัดจากส่วนเอนโดคาร์ปเข้าไปจะเป็นส่วนเอนโดสเปิร์ม	หรือที่เรียกว่าเนื้อมะพร้าว	ภายในมะพร้าวจะมีน�้า
มะพร้าว	ซึ่งเม่ือมะพร้าวแก่	เอนโดสเปิร์มก็จะดูดเอาน�้ามะพร้าวไปหมด
ขณะที่มะพร้าวยังอ่อน	ชั้นเอนโดสเปิร์ม	(เนื้อมะพร้าว)	ภายในผลมีลักษณะบางและอ่อนนุ่ม	ภายในมีน�้ามะพร้าว	ซ่ึงในระยะนี้เรามัก
สอยเอามะพร้าวลงมารับประทานน�้าและเนื้อ	 เมื่อมะพร้าวแก่	 ซึ่งสังเกตได้จากการที่เปลือกนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาล	 ชั้นเอนโด
สเปิร์มก็จะหนาและแข็งขึ้น	จนในที่สุดมะพร้าวก็หล่นลงจากต้น

๕.	ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุทดแทนไม้
	 ๕.๑	ความเป็นมาของวัสดุทดแทนไม้
	 ในปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อน	ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีเกิดจากการกระท�าของมนุษย์	
เรียกว่า	ภาวะโลกร้อน	(Global	Warming)	กิจกรรมของมนุษย์ท่ีท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน	คือ	กิจกรรมที่ท�าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ในบรรยากาศเพ่ิมมากขึน้	ได้แก่	การเพิม่ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกโดยตรง	เช่น	การเผาไหม้เชือ้เพลงิ	ส่วนการเพิม่ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
โดยทางอ้อม	คือ	การตัดไม้ท�าลายป่า	ท�าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงข้ึนเนื่องด้วยทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีจ�านวนลดลง
	 การใช้	 วัสดุทดแทน	ไม้ธรรมชาติ	 เป็นแนวทางหนึ่งเพื่อช่วยลดปัญหาจากสภาพปัญหาปัจจุบันท่ีทรัพยากรป่าไม้มีจ�านวน
ลดลง	ในขณะที่ความต้องการใช้ไม้ยังมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน	ซ่ึงการใช้วัสดุทดแทนไม้นอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรไม้แล้วยังช่วย
รักษาส่ิงแวดล้อมในด้านของการลดภาวะโลกร้อนได้	ประกอบกับการน�า	เศษวัสดุ	เหลือท้ิงจากการเกษตรมาท�าให้กลับมีคุณค่า
เป็น	วัสดุ	ทดแทนไม้ธรรมชาติ	หรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ	ตามความเหมาะสม
	 โดยการท�าเอาวัสดุประเภทไม้ยางพารา	ชานอ้อย	กะลา	ไม้ยูคาลิปตัส	ท�าการผลิตแผ่นไม้ขนาดต่างๆ	โดยอาศัยเทคโนโลยี	
อันทันสมัย	ในรูปแบบไม้อัด	แผ่นใยไม้อัดแข็ง	แผ่นไม้ปาร์ติเกิล	แผ่นไม้	MDF	วัสดุท่ีน�ามาใช้ในการผลิตวัสดุทดแทนไม้

๖.	ขั้นตอนการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากกะลามะพร้าว
	 ขั้นตอนของการศึกษาและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากกะลามะพร้าว	มีข้ันตอนด�าเนินการวิจัย	ดังนี้
	 ๖.๑	สรุปรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์จากกะลามะพร้าว	โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
	 ๖.๒	เลือกข้อเสนอความคิดเห็นที่ดีท่ีสุด
	 	 ๖.๒.๑	 น�าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมาวิเคราะห์หาค่าในทางสถิติเพื่อหาความเป็นไปได้ของรูป
แบบเฟอร์นิเจอร์
	 	 ๖.๒.๒	หลังจากได้วิเคราะห์ค่าทางสถิติแล้วเก่ียวกับเฟอร์นิเจอร์จากกะลามะพร้าวมาท�าการระดมร่างภาพและแนวคิด
ต้นแบบ	(Idea	Sketch)	เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ	ท�าการเลือกรูปแบบท่ีต้องการได้รับพัฒนามากท่ีสุด	
	 	 ๖.๒.๓	การเขียนแบบเพ่ือการผลิต
	 	 	 ๑)	น�ารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากกะลามะพร้าว	มาท�าการร่างภาพเพื่อเตรียมสู่ข้ันตอนการเขียนแบบ
	 	 	 ๒)	เขียนแบบเพื่อการผลิต	น�าข้อมูลที่ได้มาท�าการวิเคราะห์ที่ร่างรูปแบบเสร็จเรียบร้อยมาท�าการเขียนแบบเพื่อ
การผลิต	ในด้านการใช้วัสดุ	โครงสร้าง	ขนาดสัดส่วน	การตกแต่ง	ความสวยงาม
	 	 ๖.๒.๔	สร้างหุ่นจ�าลอง
	 	 	 น�ารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากกะลามะพร้าว	ท่ีเขียนแบบการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว	มาท�าการ
	 ผลิตสร้างหุ่นจ�าลองต้นแบบ	ดังขั้นตอนต่อไปนี้
	 	 การก�าหนดขนาดมิติของผลิตภัณฑ์
	 	 เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิต
	 	 ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
	 	 ประกอบชิ้นส่วน
	 	 เก็บรายละเอียดของผลิตภัณฑ์	ตรวจสอบความเรียบร้อย	
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	 	 ๖.๒.๕	น�าต้นแบบไปทดสอบโครงสร้าง
	 	 	 น�าต้นแบบเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านไปทดสอบโครงสร้าง

๗.	สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์
		 ๗.๑	ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบบ่อยจากด้านวัสดุจากกะลามะพร้าว	ที่น�ามาอัดมีคุณสมบัติที่แข็งมาก	จึงต้องใช้เครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ที่เฉพาะทางเพื่อเข้ากระบวนการแปรรูป
		 ๗.๒	ปัญหาเรื่อง	ความสบายในการใช้งานเนื่องจากผู้ใช้แต่ละวัยมีขนาด	และรูปร่างท่ีไม่เหมือนกัน	จึงต้องพัฒนารูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ให้สามารถรองรับกลุ่มผู้ใช้ได้ทุกกลุ่ม	เพื่อสร้างความเหมาะสมและเพิ่มความพึงพอใจต่อการใช้งาน
		 ๗.๓	สีที่ใช้ในตัวผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการเข้ากันของสถานท่ีและเหมาะกับทุกสถานท่ีโดยเน้นการใช้สีท่ีมีอัตราการขาย
ที่ค่อนข้างสูง	และเหมาะสมกับทุกกลุ่ม
ภาพแสดงแบบเฟอร์นิเจอร์	๑	ที่นั่ง	ขนาด	๘๐	x	๘๐	เซนติเมตร
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๑.	ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา  
	 รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายหลัก	๑	ใน	๑๑	นโยบาย	คือ	การให้ความส�าคัญกับการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในด้านอุตสาหกรรม	มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพบนพื้นฐานของประเทศ	เช่น	การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า	โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้	ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา	
ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาท่ีส�าคัญของประเทศ	
	 กล้วยน�้าว้า	ถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ส�าคัญของประเทศ	เป็นทางเลือกหน่ึงของเกษตรกรท่ี	สามารถท�าให้เกิดอาชีพ
ที่ส�าคัญในครอบครัวได้	จะพบว่า	กล้วยน�้าว้าให้พลังงานมากท่ีสุด	เมื่อห่ามและสุกจะมีธาตุเหล็กในปริมาณสูง	ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง	
ป้องกันโลหิตจาง	 มีแคลเซียม	 ฟอสฟอรัส	 และวิตามินซีท่ีช่วยบ�ารุงกระดูก	 ฟัน	 และเหงือกให้แข็งแรง	 (http://banana.igetweb.
com/2557)	ด้วยเหตทุีก่ล้วยน�า้ว้าเป็นพืชเศรษฐกจิ	ทีป่ลูกง่ายและมีประโยชน์	จงึมีผูน้ยิมรบัประทาน	รวมท้ังน�าไปแปรรปูเป็นแป้งกล้วย	
ซ่ึงสามารถใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างแพร่หลาย	
	 แป้งกล้วย	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน�ากล้วยดิบมาแปรรูปเป็นแป้ง	เพื่อเป็นการถนอมอาหาร	และสามารถน�าไปเป็นส่วน
ประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารต่าง	ๆ 	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ขนมอบ	และผลิตภัณฑ์ขนมไทย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
ได้พัฒนาผลงานวิจัยในชุดโครงการ“การพัฒนา	ผลิตภัณฑ์จากกล้วย”	 เป็นชุดโครงการที่ศึกษาวิจัย	การใช้ประโยชน์จากต้นกล้วย
แบบครบวงจร	ได้แก่	ใบกาบ	ผล	ราก	เป็นผลงานวิจัยทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร	ส�าหรับส่วนที่เป็นอาหาร	ได้แก่	แป้งกล้วย	
ขนมไทยจากแป้งกล้วย	 ขนมอบจากแป้งกล้วย	 ในกระบวนการวิจัย	 ได้ออกแบบให้มีการใช้แป้งกล้วย	 ทดแทนแป้งสาลีในขนมอบ	
หรือเบเกอรี่	ประเภท	คุกกี้	เค้ก	ขนมปัง	เพสตรี้	ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนม	ได้จ�านวน	๒๑	รายการ	และใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งหลัก
คือแป้งสาลี	แป้งข้าวเจ้า	และเสริมในขนมไทย	เช่น	ขนมดอกจอก	กลีบล�าดวน	โสมนัส	ขนมกงหรือสามเกลอ	ได้จ�านวน	๑๕	รายการ	
แต่การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี	 แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวในผลิตภัณฑ์ขนมอบหรือขนมไทย	ยังจ�ากัดอยู่เพียงระดับหนึ่ง	
คือทดแทนได้ร้อยละ	๒๐	-	๖๐	ยังไม่สามารถใช้ทดแทนได้ถึงร้อยละ	๑๐๐	

๒.	วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	
	 ๒.๑	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้แป้งกล้วยและเนื้อกล้วยน�้าว้าทดแทนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์	หมูยอและไส้อั่ว	
เพื่อใช้ประโยชน์ในธุรกิจอาหารเจ	
	 ๒.๒	 เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้แป้งกล้วยและเนื้อกล้วยน�้าว้าทดแทนเนื้อสัตว์	 ให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
และตรงตามเอกลักษณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ	
	 ๒.๓	เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีใช้แป้งกล้วยผสมเนื้อกล้วยน�้าว้า	ทดแทนเนื้อสัตว์ให้สามารถใช้
ประโยชน์ในธุรกิจอาหารเจ

๓.	ขอบเขตงานวิจัย	
	 ๓.๑	ศึกษาการใช้แป้งกล้วยและเนื้อกล้วยน�้าว้าทดแทนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์หมูยอและไส้อั่ว	ร่วมกับโปรตีนเกษตร
ในอัตราส่วนที่เหมาะสม	
	 ๓.๒	กลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ได้แก่	ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเจในเขต	กรุงเทพฯ	และปริมณฑลที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ	จ�านวนรวม	๓๐	คน	

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อธุรกิจอาหารเจ
ช่ือผู้วิจัย : จุฑามาศ พีรพัชระ , วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ , อภิญญา มานะโรจน์ , อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
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๔.	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๔.๑	ประโยชน์ด้านวิชาการ	มีการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเดิมสู่การสร้าง	ผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่	
	 ๔.๒	ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์	 เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีใช้ประโยชน์จากแป้ง	 กล้วย	 เนื้อกล้วย	 ร่วมกับ
โปรตีนเกษตร	เพื่อใช้ในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ/อาหารเจ

๕.	ผลการวิจัย	
	 ๕.๑	ผลการศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ลดขนาดที่ใช้แป้งกล้วยทดแทนปริมาณ	โปรตีนถั่วเหลืองสกัด
ในการผลิต	Pre-emulsion	โดยการศึกษาปริมาณแป้งกล้วยที่เหมาะสมในการผลิต	ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์	ลดขนาดโดยใช้แป้ง
กล้วยทดแทนโปรตีนถั่วเหลืองสกัดพบว่าสามารถใช้	 แป้ง	 กล้วยทดแทนโปรตีนถั่วเหลืองสกัดในการเตรียม	 Pre-emulsion	 ได้ถึง
ร้อยละ	๑๕	เมื่อท�าการศึกษา	คุณสมบัติทางกายภาพพบว่า	ค่าความสว่าง	(L*)	ค่าสีแดง	(a*)และค่าสีเหลือง	(b*)	จะน้อยกว่าสูตร
ที่ไม่ใส่แป้งกล้วย	และด้านเนื้อสัมผัส	พบว่ามี	ความแข็งมากกว่าและความยืดหยุ่นน้อยกว่า	สูตรท่ีไม่ใส่แป้งกล้วย	และท�าการศึกษา
องค์ประกอบทางเคมพีบว่า	มโีปรตีน	ความชืน้	และเถ้าน้อยกว่าผลติภณัฑ์เลียนแบบ	เนือ้สตัว์	ลดขนาดท่ีไม่ใส่แป้งกล้วย	แต่มปีรมิาณไขมัน	
เส้นใยหยาบ	 และคาร์โบไฮเดรตมากกว่า	 เมื่อน�าไป	 ทดสอบทางประสาทสัมผัสได้รับรับคะแนนความชอบจากผู้ทดสอบชิมมากที่สุด	
โดยอยู ่ในระดับที่การชอบ	ปานกลาง	จึงคิดว่า	ปริมาณแป้งกล้วยท่ีใช้ทดแทน	โปรตีนถ่ัวเหลืองสกัด	ร้อยละ	๑๕	เหมาะสม
ต่อกระบวนการผลติผลติภณัฑ์เลยีนแบบเน้ือสตัว์	ลดขนาดท่ีใช้แป้งกล้วยทดแทนปรมิาณโปรตนีถ่ัวเหลือง	สกดัในการผลติ	Pre-emulsion	
จากการประเมินผลแบบร่างบรรจุภัณฑ์ทั้ง	๓	รูปแบบของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทั้ง	๓	ท่าน	พบว่าแบบ	A	มีความเหมาะสม	
อยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	๓.๗๗	รองลงมาคือแบบ	B	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเช่นกัน	ค่าเฉลี่ย	๓.๕๗	และล�าดับท่ี	๓	คือ
แบบ	C	ความเหมาะสมอยูใ่นระดับปานกลาง	ค่าเฉลีย่	๓.๔๐	การประเมนิความพงึพอใจของผูบ้ริโภคต่อต้นแบบบรรจภัุณฑ์หมยูอกล้วยเจ	
พบว่าผู้บริโภคพึงพอใจต่อต้นแบบรรจุภัณฑ์ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	๔.๐๕	
	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 อาหารจากกล้วยเจเพื่อธุรกิจอาหาร
โดยใช้แป้งกล้วยและเนื้อกล้วยทดแทนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์	 แก่วิสาหกิจ	 ชุมชนกลุ่มแม่บ้านขนมอบบ้านลากฆ้อน	 ต�าบลล�าโพ	
อ�าเภอบางบัวทอง	จงัหวดันนทบรุ	ีจ�านวน	๕๐	คน	ณ	ร้านค้าวิสาหกิจชมุชนกลุม่แม่บ้านขนมอบบ้านลากฆ้อน	เมือ่วนัที	่๑๗-๒๑	สงิหาคม	
๒๕๕๙	พบว่า	 ผู้เข้า	 รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับมากท่ีสุดท้ังภาพรวม	 ค่าเฉล่ีย	 ๔.๘๕	
และรายด้าน	คือ	ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ	ด้านกระบวนการ	ข้ันตอนการให้บริการ	ด้านวิทยากรถ่ายทอดความรู้และด้านประโยชน์
จากการรับบริการ	ค่าเฉลี่ย	๔.๙๓	๔.๘๗	๔.๘๓	และ	๔.๗๕	ตามล�าดับ	

๖.	ข้อเสนอแนะ	
	 ๖.๑	ควรศึกษาการใช้แป้งกล้วยผลิตเป็นอาหารเจประเภทอ่ืนๆ	เช่น	ทอดมันเจ	
	 ๖.๒	ควรศึกษาการใช้แป้งกล้วยในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เทียมชนิดอื่นๆ	เช่น	เป็ดเจ	ปลาเค็มเจ	
	 ๖.๓	 สามารถน�าผลิตภัณฑ์เลียนแบบเน้ือสัตว์ลดขนาดท่ีใช้แป้งกล้วยทดแทนปริมาณโปรตีนถั่ว	 เหลืองสกัดในการผลิต	
Pre-emulsion	ไปพัฒนาสูตรโดยเสริมรสชาติต่างๆ	

๑ ในกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าไส้อั่วกล้วยเจ 
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ชื่องานวิจัย : โครงการการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมดำา   
  อำาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.	เพื่อให้ค�าปรึกษา	เสนอแนะ	และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปข้ันต้น	ท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน	
	 ๒.	เพื่อน�าองค์ความรู้ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	เผยแพร่สู่ชุมชน

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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การดำาเนินงาน ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ผลการดำาเนินงาน (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 

๑. ผู้เข้ารับบริการน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๘๖ ๙๐.๒

๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ๘๕ ๙๓.๒

๓. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวลา ๑ ปี ๑๕ ๑๐๐

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

๑. จ�านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ๑ ๑

๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ๘๙ ๙๒.๖

๓. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�าหนด ๙๕ ๑๐๐

๔. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ ๑๔๗,๖๗๖

ระยะเวลาการด�าเนินงาน		 วันท่ี	๑๖	-	๑๙	มีนาคม	๒๕๕๙
สถานท่ีด�าเนินงาน	 	 ณ	กลุม่วสิาหกจิชุมชนสมนุไพรกระเทียมด�า	อ�าเภอท่าม่วง	จงัหวัดกาญจนบรุี
แหล่งงบประมาณ	 	 งบรายได้	
งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๒๐๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๑๔๗,๖๗๖	บาท	
ผลการด�าเนินงาน
	 ๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ส�ารวจความต้องการในการขอรับบริการวิชาการ	ณ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมด�าอ�าเภอ
ท่าม่วง	จังหวัดกาญจนบุรี	
	 ๑๖	-	๑๙	มีนาคม	๒๕๕๙	ด�าเนินโครงการการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมด�า	
อ�าเภอท่าม่วง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ค�าปรึกษา	 เสนอแนะ	 และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปขั้นต้นที่ตอบ
สนองความต้องการของชุมชน	และเพื่อน�าองค์ความรู้จากงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเผยแพร่
สู่ชุมชน	โดยบรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยี	เครื่องแยกกลีบกระเทียม	รวมท้ังให้ความรู้เรื่องการออกแบบเครื่องอบกระเทียมและได้
รับเกียรติจาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรณี	ทรัพย์ถนอม	วิทยากรจากภายนอก	มาบรรยายและฝึกอบรมกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและ
การจัดท�าบัญชีต้นทุน	และการท�าน�้ายาล้างจานเอนกประสงค์จากวัตถุดิบธรรมชาติ	ณ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมด�า	ต�าบล
ทุ่งทอง	อ�าเภอท่าม่วง	จังหวัดกาญจนบุรี	โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจ�านวน	๔๐	คน
	 ๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๙	ติดตามผลการน�าไปใช้ประโยชน์	โดยรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบติดตามผลถึงผู้ผ่านการฝึกอบรม
ควบคู่กับการสอบถามทางโทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ	พบว่า	มีผู้ส�าเร็จการฝึกอบรม	จ�านวน	๓๘	คน	จาก	๔๐	คน	
คิดเป็นร้อยละ	๙๕.๐๐	น�าความรู้จากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อ	โดยน�าความรู้ไปพัฒนาอาชีพเดิม	คิดเป็น	ร้อยละ	๑๐๐
	 ตารางที่	๑	สรุปผลการด�าเนินงานตามเป้าหมาย
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ชื่อโครงการ : โครงการครูช่างรวมใจสร้างจิตสำานึกอนุรักษ์ ทรัพยากรทะเล 
  เพื่อส่งเสริมและสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ปีที่ ๒

วัตถุประสงค์	

	 ๑.นักศึกษาได้เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์	 ระบบนิเวศ	

และความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในทะเลท่ี	ประกอบไปด้วยระบบต่าง	ๆ	ท่ีมีความสัมพันธ์และเก้ือกูลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน	

	 ๒.เพื่อสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล	กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
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การด�าเนินงานและกิจกรรม

	 ๑.	บรรยาย	เรื่อง	“ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนฯ	ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ”(พันธุกรรมพืช)	บรรยาย	เรื่อง	“ระบบนิเวศ	

																	แนวประการัง”

	 ๒.	กิจกรรม	ศึกษาอุปกรณ์ด�าน�้าแบบผิวน�้าฝึกการใช้อุปกรณ์ด�าน�้าแบบผิวน�้าเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย	ศึกษาระบบนิเวศแนว

																ปะการัง	,	กิจกรรม	สันทนาการเชิงวิชาการ	“ระบบนิเวศแนวปะการัง”

	 ๓.	กิจกรรม	สันทนาการเชิงวิชาการ	“เรื่องสัตว์มีพิษในทะเล”,	กิจกรรมปฏิบัติการ	“เรื่องระบบนิเวศแนวปะการัง”

	 ๔.	กิจกรรม	สันทนาการเชิงวิชาการเรื่อง	“ประวัติความเป็นมาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ”

	 ๕.	กิจกรรมสร้างจิตส�านึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล	,	ชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์	,

																ขึ้นชมพิพิธภัณฑ์ฯ	,	สรุปความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้ังสามอาคาร	,บรรยายสรุปกิจกรรม/พิธีปิดกิจกรรมค่าย

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๑๖	-	๑๘	พฤษภาคม	๒๕๕๙	

สถานท่ีด�าเนินงาน	 	 ณ	พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยาเกาะและทะเลไทย	อ�าเภอสตัหบี	จงัหวัดชลบรีุ	

แหล่งงบประมาณ	 	 แผ่นดิน	

งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๙๐,๐๐๐	บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๘๙,๕๘๕	บาท	

ผลการด�าเนินงาน

	 กลุ่มเป้าหมาย		 ๔๐	คน	

	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๔๕	คน	

	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๖๗	ร้อยละ	๙๓.๓๓	

	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	 เฉล่ีย	๔.๖๔	ร้อยละ	๙๒.๗๔
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ชื่อโครงการ : โครงการตามรอยพระราชดำาริเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์
  จากพันธุกรรมพืชเพื่อการอนุรักษ์

วัตถุประสงค์

	 ๑.	ให้นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้า	วิจัย	และรวบรวมข้อมูลของพืชสมุนไพรต่าง	ๆ	

	 ๒.	เพื่อพัฒนาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถอุปโภคและ/หรือบริโภคได	้

	 ๓.	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้	ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชให้กว้างขวางข้ึน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
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การด�าเนินงานและกิจกรรม

	 ๑.	อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	ณ	ศูนย์สาธิตโครงการ

หุบกะพง	อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	จังหวัดเพชรบุรี	โดยวิทยากรและผู้เช่ียวชาญ

	 ๒.	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชผัก	ผลไม้และสมุนไพร	เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช

	 ๓.	เผยแพร่	จัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์		

ระยะเวลาการด�าเนินงาน 

	 ๑.	ศึกษาดูงาน		 ๓๐	-	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๙	

	 ๒.	พัฒนาผลิตภัณฑ์		 ๑	-	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๙

สถานที่ด�าเนินงาน 

	 ณ	อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	ศูนย์สาธิตโครงการหุบกะพง	และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	จ.เพชรบุรี

แหล่งงบประมาณ	 	 แผ่นดิน	

งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๑๙๐,๐๐๐	บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๑๙๐,๐๐๐	บาท	

ผลการด�าเนินงาน

	 กลุ่มเป้าหมาย		 ๕๕	คน	

	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๕๕	คน	

	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๖๔	ร้อยละ	๙๒.๗๓

	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์		 เฉล่ีย	๔.๖๔	ร้อยละ	๙๒.๗๓	
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำานึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์
  พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

วัตถุประสงค์	

	 ๑.	เพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	

	 ๒.	เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชต่างๆ	

	 ๓.	เพื่อให้นักศึกษาสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

	 ๔.	เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน	์

	 ๕.	เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเพาะช�าหญ้าแฝก	

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
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การด�าเนินงานและกิจกรรม

	 นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้พันธุ์พืชต่างๆ	รวมถึงคุณประโยชน์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิด	และยังปลูกจิตส�านึก

	 ในการร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	

สถานท่ีด�าเนินงาน	 	 ณ	ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน	จังหวัดสมุทรสงคราม

แหล่งงบประมาณ	 	 แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๒๑,๐๐๐	บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๒๑,๐๐๐	บาท	

ผลการด�าเนินงาน

	 กลุ่มเป้าหมาย		 ๔๐	คน	

	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๔๐	คน

	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๘๙	ร้อยละ	๙๗.๘๐

	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์		 เฉล่ีย	๔.๗๘	ร้อยละ	๙๕.๕๓



อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

64

โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ชื่อโครงการ : โครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
	 ๑.	เพื่อให้นักศึกษารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย	
	 ๒.	เพื่อให้นักศึกษารู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด	
	 ๓.	 เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงแนวทางของเกษตรธรรมชาติ	 น�าไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์	 สูงสุด	 และเรียนรู้การใช้ชีวิต
บนความพอเพียง	และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข	
	 ๔.	เพื่อสร้างความรัก	ความสามัคคีของนักศึกษา	ด้วยกิจกรรมกลุ่ม	การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน	
	 ๕.	เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ	มีน�้าใจช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
การด�าเนินงานและกิจกรรม 
	 ๑.	บรรยายประวัติความเป็นมาและการตั้งถิ่นฐานขาวไทยพวน
	 ๒.	ศึกษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	ศิลปะการแสดง	งานช่างฝีมือ	วรรณกรรมพื้นบ้าน	ฯ
	 ๓.	สาธิตและฝึกปฏิบัติการท�าไข่เค็มใบเตย
	 ๔.	บรรยาย	“หลักและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน	รูปแบบของปราชญ์ชาวบ้าน”
	 ๕.	ศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง	
ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๓๐	-	๓๑	มกราคม	๒๕๕๙	
สถานที่ด�าเนินงาน	 	 ณ	ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ	จังหวัดนครนายก
แหล่งงบประมาณ	 	 แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๖๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๕๙,๙๒๒.๕๐	บาท	
ผลการด�าเนินงาน
	 กลุ่มเป้าหมาย		 ๕๐	คน	
	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๕๐	คน
	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๗๘	ร้อยละ	๙๕.๖๐
	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์		 เฉล่ีย	๔.๗๘	ร้อยละ	๙๕.๖๐

คณะ
บริหารธุรกิจ
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 ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์	
	 ๑.	เพื่อศึกษางานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง	ๆ	
	 ๒.	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม	และการรักษาสิ่งแวดล้อม	
	 ๓.	เพื่อปลูกจิตส�านึกถึงหน้าที่ในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	และการรักษาสิ่งแวดล้อม	
	 ๔.	เพื่อให้ความรู้	ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินและหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การด�าเนินงานและกิจกรรม
	 ๑.	ฟังการบรรยายเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเร่ืองน�้าเสียกับขยะ	โดยวิทยากรศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ
	 ๒.	สักการะไหว้พระประจ�าจังหวัด	ณ	วัดเขาบันไดอิฐ		
ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๒๕	มีนาคม	๒๕๕๙	
สถานที่ด�าเนินงาน	 	 ณ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย	
	 	 	 	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดเพชรบุรี
แหล่งงบประมาณ	 	 แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๔๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๒๖,๓๕๘	บาท	
ผลการด�าเนินงาน
	 กลุ่มเป้าหมาย		 ๔๕	คน	
	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๕๐	คน
	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๙๒	ร้อยละ	๙๘.๔๐
	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์		 เฉล่ีย	๔.๘๒	ร้อยละ	๙๖.๔๐	

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติในโครงการพระราชดำาริ ครั้งที่ ๓ 

วัตถุประสงค์	
	 ๑.	 เพื่อสนองพระราชด�าริ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	 ในด้านการอนุรักษ์					
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
	 ๒.	เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู	และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ท่ีเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา	
	 ๓.	เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้	ภาวะโลกร้อน	และภัยพิบัติทางธรรมชาต	ิ
	 ๔.	เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์	ความสามัคคี	ความสมานฉันท์	และความเข้าใจอันดีให้แก่นักศึกษา	
	 ๕.	เพื่อสร้างจิตส�านึกให้กับนักศึกษา
การด�าเนินงานและกิจกรรม
	 	 นักศึกษาได้ร่วมกับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงร่วมกันถางหญ้าและวัชพืชในบริเวณดังกล่าวเพื่อปลูกต้นไม้ทดแทนในคร้ัง
เก่าท่ีต้นไม้ตายและปลูกเสริมในบริเวณพื้นที่ใหม่	 เพื่ออนุรักษ์พันธุ ์ไม้ให้มีจ�านวนมากขึ้นและให้นักศึกษาให้ความส�าคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ	เกิดความหวงแหนพืชพันธุ์ไม้ของไทยและปลูกจิตส�านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป	
ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๑๐	–	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๙	
สถานท่ีด�าเนินงาน	 	 ณ	บรเิวณบ้านเขาไม้นวล	หมู	่๒	ต�าบลเขาใหญ่	อ�าเภอชะอ�า	จงัหวดัเพชรบรุี	
แหล่งงบประมาณ	 	 แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๑๙๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๑๕๙,๖๒๐	บาท	
ผลการด�าเนินงาน
	 กลุ่มเป้าหมาย		 ๑๑๐	คน	
	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๙๑	คน
	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๕๖	ร้อยละ	๙๑.๒๕	
	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์		 เฉล่ีย	๔.๖๑	ร้อยละ	๙๒.๒๗	

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์



67มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 ชื่อโครงการ : โครงการปลูกจิตสำานึกเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.	เพื่อแสดงความจงรักภักดีสนองพระราชด�าริ	ต่อ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๖๑	พรรษา	ในปี	๒๕๕๙	
	 ๒.	เพื่อสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบของพสกนิกรในการครองตนเป็นคนดี	เจริญตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท	น้อมน�าไป
ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
	 ๓.	เพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถาบัน	
	 ๔.	เพื่อให้นักศึกษาน�าความรู้ที่ได้หลังจากการอบรมกลับมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาของตนเอง
การด�าเนินงานและกิจกรรม
	 ๑.	ผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังการบรรยายความรู้และข้ันตอนวิธีการปลูกต้นกล้า	
	 ๒.	ลงพื้นที่ปลูกต้นกล้า	ณ	อ่าวทุ่งโปร่ง
ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๙
สถานที่ด�าเนินงาน	 	 ณ	อ่าวทุ่งโปรง	กองพันลาดตระเวน	กองพลนาวิกโยธิน	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุร	ี
แหล่งงบประมาณ	 	 งบประมาณสนับสนุนจากศิษย์เก่า
งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๕,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๕,๐๐๐	บาท	
ผลการด�าเนินงาน
	 กลุ่มเป้าหมาย		 ๔๖	คน	
	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๔๔	คน
	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๕๐	ร้อยละ	๙๐	
	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์		 เฉล่ีย	๔.๕๐	ร้อยละ	๙๐	

คณะ
ศิลปศาสตร์
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.	เพื่อรวบรวมศึกษาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทย	
	 ๒.	เพื่อให้บุคลากร	นักศึกษา	มีส่วนร่วม	ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	
	 ๓.	เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบของนักศึกษาท่ีมีพื้นฐานจากภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดสากล
การด�าเนินงานและกิจกรรม
	 ๑.	การบรรยายทฤษฎี	ประวัติความเป็นมา	ความแตกต่าง	และกรรมวิธีการท�าจักสานงานผักตบชวา	งานไม้ไผ่	งานบาติก			
ลายไทย	และการพัฒนาการออกแบบจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของหมู่บ้านจักสานบางเจ้าฉ่า
	 ๒.	แยกกลุ่มลงมือปฏิบัติการออกแบบจักสาน	การออกแบบลวดลาย	การออกแบบบรรจุภัณฑ์	จากวัสดุพืชท้องถิ่น		
ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๒๑	–	๒๔	มิถุนายน	๒๕๕๙
สถานท่ีด�าเนินงาน	 	 ณ	หมู่บ้านจักสานบางเจ้าฉ่า	อ�าเภอโพธิ์ทอง	จังหวัดอ่างทอง	
แหล่งงบประมาณ	 	 แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๒๕๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๒๕๐,๐๐๐	บาท	
ผลการด�าเนินงาน
	 กลุ่มเป้าหมาย		 ๔๕	คน	
	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๕๐	คน	
	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๗๐	ร้อยละ	๙๔.๐๐	
	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์		 เฉล่ีย	๔.๗๕	ร้อยละ	๙๕.๐๐	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
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 ชื่อโครงการ : มทร.พระนคร สนองพระราชดำาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ ๑ 
  กิจกรรมปลูกจิตสำานึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
  พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.	เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ	รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ	๖๑	
พรรษา	๒	เมษายน	๒๕๕๙	
	 ๒.	เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ	ท้ังทางด้านกายภาพ,ชีวภาพ,วัฒนธรรมและภูมิปัญญา	
	 ๓.	เพือ่ให้บคุลากรและนกัศกึษาจาก	๙	คณะ	เกิดความเข้าใจ	เข้าถึง	และพฒันา	และการรูค้ณุค่าการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพชื
การด�าเนินงานและกิจกรรม 
	 ๑.	นักศกึษารบัฟังการบรรยายความรูเ้กีย่วกบัพืน้ท่ีป่าไม้พหุางนาค	จากเจ้าหน้าทีก่รมป่าไม้	เจ้าหน้าท่ีรกัษาพืน้ท่ีอทุยานพหุางนาค	
	 ๒.	นักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางธรรมชาติของสภาพพื้นที่ป่า	บวชป่าเพื่อเป็นกุศโลบายในการป้องกันการตัดไม้ท�าลายป่า	
และสร้างฝายชะลอน�้า	เพื่อเก็บกักน�้าและสร้างความชุ่มช้ืนให้ผืนป่า	
	 ๓.	น�าความรู้ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับการเรียนการสอน	ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	และสามารถเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลได้	
ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๘
สถานท่ีด�าเนินงาน	 	 ณ	อุทยานสวนหินพุหางนาค	อ�าเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี
แหล่งงบประมาณ	 	 แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๙๒,๔๙๐	บาท
งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๗๙,๔๑๐	บาท	
ผลการด�าเนินงาน
	 กลุ่มเป้าหมาย		 ๑๐๐	คน	
	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๑๐๑	คน
	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๘๐	ร้อยละ	๙๖.๑๕	
	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์		 เฉล่ีย	๔.๘๑	ร้อยละ	๙๖.๔๑	

กอง
ศิลปวัฒนธรรม
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ชื่อโครงการ : มทร.พระนคร สนองพระราชดำาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ ๒ กิจกรรม
ค่าย"การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา"

วัตถุประสงค์	

	 ๑.	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ	 รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เนื่อง	 ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ครบ	๖๑	พรรษา	๒	เมษายน	๒๕๕๙	

	 ๒.	 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ	ท้ังทางด้านกายภาพ,ชีวภาพ,วัฒนธรรมและภูมิปัญญา	

	 ๓.	 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก	๙	คณะ	 เกิดความเข้าใจ	 เข้าถึง	 และพัฒนา	และการรู้คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ	

พันธุกรรมพืช

การด�าเนินงานและกิจกรรม

	 ๑.	รับฟังการบรรยายความรู้เก่ียวกับธรรมชาติวิทยา	ชีววิทยา	กายภาพวิทยา	วัฒนธรรมและภูมิปัญญา	ตั้งแต่ยอดเขาถึง

ใต้ทะเล	โดยวิทยากรจาก	อพ.สธ.	,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	เจ้าหน้าท่ีสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	

	 ๒.	ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและท�ากิจกรรมกลุ่ม	ภาคทฤษฎี	และภาคปฏิบัติ	ณ	แหล่งศึกษาธรรมชาติพื้นท่ีสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	

	 ๓.	น�าข้อมูลที่ได้มาสรุปในภาพรวมและน�าเสนอด้วยการ	Present	ผลงานท่ีนักศึกษาได้จัดท�าเป็น	Power	point	

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๓	-	๕	มิถุนายน	๒๕๕๙

สถานท่ีด�าเนินงาน	 	 ณ	พื้นท่ี	อพ.สธ.	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	

แหล่งงบประมาณ	 																																								แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๑๔๖,๗๖๐	บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๑๒๙,๒๐๕	บาท	

ผลการด�าเนินงาน 

	 กลุ่มเป้าหมาย		 ๕๐	คน	

	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๕๔	คน	

	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๕๙	ร้อยละ	๙๑.๘๕	

	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	 เฉลี่ย	๔.๘๑	ร้อยละ	๙๖.๓๐	
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ชื่อโครงการ : มทร.พระนคร สนองพระราชดำาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ ๓ กิจกรรมบำารุง    
                  รักษาต้นไม้ ณ แปลง ๙๐๕

วัตถุประสงค์	

	 ๑.	เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ	รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ครบ	๖๑	พรรษา	๒	เมษายน	๒๕๕๙	

	 ๒.	เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ	ท้ังทางด้านกายภาพ,ชีวภาพ,วัฒนธรรมและภูมิปัญญา	

	 ๓.	 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก	๙	คณะ	 เกิดความเข้าใจ	 เข้าถึง	และการรู้คุณค่าการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช

และพัฒนาความคิด

การด�าเนินงานและกิจกรรม

	 ๑.	รับฟังการบรรยายความรู้เก่ียวกับธรรมชาติวิทยา	ชีววิทยา	กายภาพวิทยา	วัฒนธรรมและภูมิปัญญา	ตั้งแต่ยอดเขาถึง

ใต้ทะเล	โดยวิทยากร	อพ.สธ.	ปราชญ์ชาวบ้าน	และวิทยากรผู้เช่ียวชาญ

	 ๒.	ศึกษาดูงาน	ณ	แหล่งศึกษาธรรมชาติพื้นท่ีสนองพระราชด�าริ	ลงพ้ืนท่ีส�ารวจเก็บข้อมูลพืชพรรณ	และปลูกป่าซ่อมแซม

เพิ่มเติมส่วนที่เสียหาย	

	 ๓.	จัดท�าฐานข้อมูล	รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับธรรมชาติ	ต้นไม้ทุกชนิดในแปลง	๙๐๕		

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๒๖	-	๒๘	สิงหาคม	๒๕๕๙

สถานท่ีด�าเนินงาน	 	 ณ	พื้นท่ี	อพ.สธ.	แปลง	๙๐๕	อ�าเภอไทรโยค	จังหวัดกาญจนบุรี	

แหล่งงบประมาณ	 	 แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๑๖๐,๗๕๐	บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๑๕๘,๗๔๐	บาท	

ผลการด�าเนินงาน

	 กลุ่มเป้าหมาย		 ๕๐	คน	

	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๕๑	คน	

	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๕๖	ร้อยละ	๙๑.๒๐	

	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์		 เฉล่ีย	๔.๗๐	ร้อยละ	๙๔.๐๐	
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ชื่อโครงการ : โครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวิถี
                  เศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย

วัตถุประสงค์	
	 ๑.	เพ่ือให้นักศกึษาได้รบัประสบการณ์ตรง	และเรยีนรูจ้ากการไปสมัผสัและปฏบิตังิานจรงิในฐานการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	
ชุมชนและในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
	 ๒.	 เพ่ือสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบสาน	 และน้อมน�าพระราชด�าริและหลักการทรงงานในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต	
และการเป็นอยู่อย่างพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้องสามารถบูรณาการไปสู่การ	พัฒนาชุมชนและสังคม	
	 ๓.	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง	มหาวิทยาลัย	ชุมชน	กับแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา	
	 ๔.	เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและหลักการทรงงานสู่นิสิต	นักศึกษา	สังคม	และชุมชน
การด�าเนินงานและกิจกรรม
	 ๑.	นกัศกึษารบัฟังการบรรยายความรูเ้กีย่วกบัความเป็นมาและแนะน�าฐานการเรยีนรูอ้นัประกอบไปด้วย	ฐานพลงังานทดแทน	
ฐานเกษตรอนิทรย์ี	ปุย๋ชวีภาพ	ฐานสมนุไพรสารพดัประโยชน์	ฐานอาหารท้องถ่ิน	วถีิเศรษฐกิจพอเพยีง	ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวผูเ้ข้าร่วมโครงการ
จะได้ลงมือปฏิบัติจริง
	 ๒.	การศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในท้องที่อ�าเภอบ้านลาด	และอ�าเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	ซึ่งประกอบด้วย	กิจกรรม
การศึกษาเรียนรู้ชุมชนบ้านถ�้าเสือ	 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด	 การศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมันตามพระราชด�าริ	
และศึกษาดูงานโรงงานขนมหวาน	
ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๒๙	–	๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๘
สถานท่ีด�าเนินงาน	 	 ณ	ชุมชนบ้านถ�้าเสือ	อ�าเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	และโครงการช่างหัวมัน	
	 	 	 	 ตามรอยพระราชด�าริ	อ�าเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี
แหล่งงบประมาณ	 	 แผ่นดิน	
งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๑๕๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๑๔๔,๖๙๖.๙๐	บาท	
ผลการด�าเนินงาน
	 กลุ่มเป้าหมาย																																							๑๐๐	คน	
	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๑๐๐	คน	
	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๕๐	ร้อยละ	๙๐.๐๔	
	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์		 เฉล่ีย	๔.๖๐	ร้อยละ	๙๒.๐๘	
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ชื่อโครงการ : โครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมศึกษา 
                  ดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง 

วัตถุประสงค์	

	 ๑.	เพือ่ให้นกัศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง	และเรียนรูจ้ากการไปสมัผสัและปฏบัิติงาน	จรงิในฐานการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	

ชุมชนและในโครงการอันเนื่องมาจาก	พระราชด�าริ	

	 ๒.	 เพื่อสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบสาน	และน้อมน�าพระราชด�าริและหลักการทรง	งานในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต	และ

การ	เป็นอยู่อย่างพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้องสามารถบูรณาการไปสู่การ	พัฒนาชุมชนและสังคม	

	 ๓.	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง	มหาวิทยาลัย	ชุมชน	กับแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา	

	 ๔.	เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและหลักการทรงงานสู่นิสิต	นักศึกษา	สังคมและชุมชน	

การด�าเนินงานและกิจกรรม

	 ๑.	การศึกษาดูงานแหล่งศิลปวัฒนธรรม	อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

	 ๒.	กิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

	 ๓.	กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้วิถีของคนท้องถิ่นในฐานการเรียนรู้อันประกอบไปด้วย	ฐานการทอผ้าและการท�าผ้าหมักโคลน	

ฐานการท�าอาหารท้องถิ่น	ฐานภูมิปัญญาบ้านตาวงศ์	สาธิตการท�าตุ๊กตาบาโหน	ฐานหัตกรรมจักรสานและเฟอร์นิเจอร์ไม้	

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๒๕	–	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

สถานที่ด�าเนินงาน		 	 ณ	อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย,	หมู่บ้านบ้านนาต้นจ่ัน	ต.บ้านตึก	

	 	 	 	 อ.ศรีสัชนาลัย	จ.สุโขทัย

แหล่งงบประมาณ	 	 แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	 		 ๙๖,๖๑๖	บาท	

ผลการด�าเนินงาน

	 กลุ่มเป้าหมาย		 ๕๐	คน	

	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๕๒	คน

	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๘๙	ร้อยละ	๙๗.๘๓	

	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์		 เฉล่ีย	๔.๘๒	ร้อยละ	๙๖.๔๐	
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อโครงการ : โครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวิถี
                  เศรษฐกิจพอเพียงด้านสมุนไพรไทย

วัตถุประสงค์	
	 ๑.	เพือ่ให้นกัศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง	และเรียนรูจ้ากการไปสมัผสัและปฏบัิติงาน	จรงิในฐานการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	
ชุมชนและในโครงการอันเนื่องมาจาก	พระราชด�าริ	
	 ๒.	 เพ่ือสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบสาน	 และน้อมน�าพระราชด�าริและหลักการทรง	 งานในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต	
และการเป็นอยู่อย่างพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้องสามารถบูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม	
	 ๓.	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง	มหาวิทยาลัย	ชุมชน	กับแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา	
	 ๔.	เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและหลักการทรงงานสู่นิสิต	นักศึกษา	สังคมและชุมชน
การด�าเนินงานและกิจกรรม
	 ๑.	นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านดงบัง	ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อเร่ือง	
“สมนุไพรเกษตรอนิทรี”	พร้อมลงพืน้ทีศึ่กษาแปลงปลกุสมุนไพร	โรงตากและโรงอบ	ก่อนจะน�าไปแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์สมนุไพรของชมุชน
	 ๒.	กิจกรรมฐานการเรียนรู้	ได้แก่	ฐานการท�าลูกประคบ	ฐานการท�ายาหม่อง	และฐานการท�ายาดมส้มโอมือ	ซึ่งในกิจกรรมนี้	
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือปฏิบัติ
	 ๓.	การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	และร้านยาไทยต้นแบบโพธิ์เงิน
	 ๔.	นักศึกษาลงมือปฏิบัติและเรียนรู ้ศิลปวัฒนธรรมแบบไทยทรงด�า	และน�าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาเผยแพร่เครือข่าย
ไปพร้อมกับมหาวิทยาลัย	และชุมชน		
ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๑	เมษายน	๒๕๕๙
สถานท่ีด�าเนินงาน	 	 ณ	กลุม่สมนุไพรบ้านดงบัง	และพพิธิภณัฑ์เจ้าพระยาอภยัภเูบศร	จงัหวดัปราจีนบรุี
แหล่งงบประมาณ	 	 แผ่นดิน
งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๙๗,๕๖๕	บาท	
ผลการด�าเนินงาน 
	 กลุ่มเป้าหมาย		 ๑๐๐	คน	
	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๑๐๐	คน	
	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๕๗	ร้อยละ	๙๑.๔๖	
	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	 เฉล่ีย	๔.๕๙	ร้อยละ	๙๑.๘๖	
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ชื่อโครงการ : โครงการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

วัตถุประสงค์	

	 ๑.	เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี

	 ๒.	เพื่อน�าเสนอผลการค้นคว้าวิจัยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	

	 ๓.	เพื่อเผยแพร่ผลงานการสนองพระราชด�าริ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การด�าเนินงานและกิจกรรม

	 ๑.	ส�ารวจและรวบรวมผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามกรอบการด�าเนินงานและกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	

	 ๒.	น�าเสนอผลการด�าเนนิงานจดันทิรรศการ	ทัง้รปูแบบการจัดแสดงข้อมลูการศกึษาค้นคว้าวจัิย	โดยการใช้บอร์ดนทิรรศการน�าเสนอ			

การจัดแสดงสาธิต	ให้กับนักเรียน	นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าชมนิทรรศการ

ระยะเวลาการด�าเนินงาน	 วันท่ี	๒๓	–	๒๙	มีนาคม	๒๕๕๙

สถานที่ด�าเนินงาน	 	 ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

แหล่งงบประมาณ	 	 แผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับ	 	 ๔๐๐,๐๐๐	บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	 	 ๓๗๔,๖๙๙	บาท	

ผลการด�าเนินงาน

	 กลุ่มเป้าหมาย		 ๕๐๐	คน

	 ผู้เข้าร่วมโครงการจริง		 ๗๕๑	คน

	 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		 เฉลี่ย	๔.๗๗	ร้อยละ	๙๕.๔๘	

	 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์		 เฉล่ีย	๔.๗๘	ร้อยละ	๙๕.๖๙	



คณะกรรมการ-คณะทำางาน
ประมวลภาพการประชุม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ภาพการประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำานักงานอธิการบดี 

ภาพการประชุมคณะทำางานดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำานักงานอธิการบดี 
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โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพการประชุมคณะทำางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำานักงานอธิการบดี 

 ภาพการประชุมคณะทำางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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ภาพการประชุมคณะทำางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๔
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำานักงานอธิการบดี

ภาพการประชุมคณะทำางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๕
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำานักงานอธิการบดี
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คณะผู้จัดทำา

โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                            ผลการดำาเนินงาน และข้อมูลการดำาเนินงาน
      โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ                                      
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
                                           (อพ.สธ.–มทรพ.)

ผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา		กิจเกิดแสง	
ผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ทุกคณะ	
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	และ	กองศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 นายถาวร	 อ่อนละออ
พิสูจน์อักษร	 ผศ.เจทญา		 กิจเกิดแสง
	 นายถาวร			 อ่อนละออ
เรียบเรียง/ประสานงาน	 นางสาวทัศนีย์		น้อยแดง
ภาพถ่าย	 นายศิริวัฒน์	 สายสุนทร




