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                รายงานผลการดาํเนินงานโครงการ 

                  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

               สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนองพระราชดาํริโดย :  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                            ปีงบประมาณ 2562 
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 “เพราะวามีสารคารบอนขึ้นไปในอากาศมาก จะทําใหเหมือนตูกระจกครอบ แลว

โลกน้ีก็จะรอนขึ้น เม่ือโลกน้ีรอนขึ้นมีหวังวานํ้าแข็งจะละลายลงทะเล และรวมท้ัง

นํ้าในทะเลน้ันจะพองขึ้นถาเราศึกษาอยางใจเย็น อยางมีเหตุผลแลว ก็จะหาทาง

แกไขได หรืออยางนอยก็พยายามแกไขมันดีกวา 

ท่ีจะมาขัดแยงกัน…” 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองคทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับโลกรอน  

ตั้งแต ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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“ เราควรจะสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา ไดลงมอืศึกษาและมีอาชีพท่ีเก่ียวของกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือท่ีวาจะไดมคีนรุนใหมๆท่ีจะกลายมาเปนนักอนุรักษ

ธรรมชาตินักอนุกรมวิธานวิทยาและนักชีววิทยาอยางมากเพียงพอไมแตเพียงพอสําหรับ

มหาวิทยาลัยและหนวยงานราชการตางๆเทาน้ัน แตยังเพียงพอสําหรับชุมชนทองถ่ินและ

ภาคเอกชน “ 

 

พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปน

องคประธานเปดงานประชุมวิชาการดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

(International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019)   

ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอรเซ็นทรัลเวิลดกรุงเทพฯ  

22 พ.ค.62 

 

 

 

 

 
 

คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอพระราชานุญาตเขารวมสนองโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเปนการ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการดําเนินงานสนองพระราชดําริ  

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ         สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       ประจําป
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานจาก ๙ คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา และกอง

ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดภายในเลมประกอบดวย พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย

เดช พระราชดํารัส บางประการ เก่ียวกับสิ่งแวดลอม สารจากอธิการบดี สารจากรองอธิการบดี          ฝายวิชาการ

และวิจัย สารจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา สารจากผูอํานวยการ          กองศิลปวัฒนธรรม 

ประกาศท่ี อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

ประกาศท่ี อพ.สธ. ๑๐๐/๒๕๕๙ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร (อพ.สธ. – มทรพ.) เดินตามรอยเทาพอ      แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานของแผนแมบท 

อพ.สธ. รายงานผลการดําเนินงาน      โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สนองพระราชดําริ โดย มทร.พระนคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐                 (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) การดําเนินงานและภาพกิจกรรม 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการ - 

คณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ และ คณะผูจัดทํา 

 ผูจัดทําขอขอบคุณ ทานอธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ท้ัง ๙ คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม    และ ผูมีสวน

เก่ียวของท้ังหมดท่ีไดรวมแรงรวมใจกันทําใหกิจกรรมทุกกิจกรรมสําเร็จ ลุลวง และสามารถรวบรวมเปนรายงานผลการ

ดําเนินงานเลมนี้ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคะ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

.                                                        .                                   คณะผูจัดทํา 

กองศิลปวัฒนธรรม 

                                             .   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

สารบญั        
หนา 

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..........................................................   ๓ 

พระราชดํารัส บางประการ เก่ียวกับสิง่แวดลอม...................................................................................... ๕ 

คํานํา...................................................................................................................................................... ๖ 

สารบัญ................................................................................................................................................... ๗ 

สารจากผูบริหาร.................................................................................................................................... ๘ 

ประกาศท่ี อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ................................................................................................... ๑๓ 
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ประกาศท่ี อพ.สธ. ๑๐๐/๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช     

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ.....................................................................……………….……….. ๒๐ 

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทรพ.) ………………………………..………... ๒๓ 

เดินตามรอยเทาพอ................................................................................................................................. ๒๗  

แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานของแผนแมบท อพ.สธ.............................................. ๓๑ 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สนองพระราชดําริ โดย  

มทร.พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ๔๕ 

การดําเนินงานและภาพกิจกรรม โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐.............. ๕๒ 

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการ – คณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ........................ ๗๐ 

คณะผูจัดทํา...........................................................................................................................................      ๗๗ 
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อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินงานในการสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดวยสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยจะมุงม่ันเดินหนาสงเสริมสนับสนุนสืบ

สานพระราชปณิธานตอไป  

 มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายสงเสริมสนับสนุน คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ใหมีจิตสํานึก เห็นถึง

ความสําคัญและคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหผืนปาในวันขางหนาจะไดเปนแหลงศึกษาคนควา วิจัย พัฒนา ตอ

ยอด ไมวาจะเปนกรอบการเรียนรูทรัพยากร กรอบการใชประโยชน กรอบการสรางจิตสํานึก ท้ังนี้ ก็เพ่ือให คณาจารย 

บุคลากร นักศึกษา มีจิตสํานึก มีความรัก มีความหวงแหน ในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยอยางแทจริง  

  ขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยมีความมุงม่ันท่ีจะสนองพระราชดําริท่ีจะรักษาไวซ่ึงทรัพยากรของชาติสืบไป  

    
     รองศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยรูสึกยินดีเปน

อยางยิ่งท่ีไดรับหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

มหาวิทยาลัย สนับสนนุให คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดมีการบูรณาการระหวางมหาวิทยาลัย 

กับ ชุมชนและฐานทรัพยากรทองถ่ิน บูรณาการงานวิชาการและงานวิจัยเขากับงานอนุรักษทรัพยากร ตลอดจน พัฒนา 

ตอยอด เปนผลิตภัณฑผลงานของมหาวิทยาลัยท่ีทําใหเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติอยางแทจริงและควรท่ี

จะสืบทอดและถายทอดองคความรูท่ีไดจากชุมชนและฐานทรัพยากรทองถ่ิน สรางเปนฐานขอมูลและศูนยการเรียนรู

ตนแบบท่ีถูกตอง เพ่ือใหเกิดเปนประโยชนท่ีแทจริงตอชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน ตอไป   

 
ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา  เมฆเกรียงไกร 

       รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 

รูสึกมีความภาคภูมิใจ ท่ีไดมีการสรางจิตสํานึกใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดเปนสวนหนึ่งในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม โดยการนํา บุคลากร และนักศึกษา ไดลงไปสัมผัสกับวิถีชุมชน สัมผัส

ธรรมชาติของผืนปา ไดลงมือปลูกตนไมจริงๆ ไดเห็นคุณคาและประโยชนของทรัพยากร ท้ังหมดนี้ ก็เพ่ือใหบุคลากรและ

นักศึกษามีจิตสํานึกรักและหวงแหนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม  

มหาวิทยาลัยไดนํานักศึกษาจากทุกคณะ เขารวมกิจกรรมลงพ้ืนท่ีชุมชนใหเกิดการเรียนรูการปลูกฝง 

การสรางจิตสํานึกรัก และการใชประโยชนจากทรัพยากร เพ่ือวันขางหนาในอนาคต จะไดมีทรัพยากรใชอยางยั่งยืน 

และในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอสนองพระราชดําริเชนนี้ตอไป เพ่ือกอใหเกิด

ประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืนสูงสุด 

 
ผูชวยศาสตราจารยยุทธภูมิ สุวรรณเวช 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
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กองศิลปวัฒนธรรม มีความภูมิใจและรูสึกยินดี ท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินงานสนองพระราชดําริ           

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยเปนผูประสานงานการดําเนินงาน ระหวางคณะท้ัง ๙ คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

และกองศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับกรอบการดําเนินงานและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ โดยไดรับคําปรึกษา และชี้แนะการดําเนินงานจากรองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คือ คุณพรชัย 

จุฑามาศ และเลขานุการ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คือ     ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย 

 การรายงานผลการดําเนินงาน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเปนการรวบรวมผลการดําเนินงานการสนองพระราชดําริ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดรวมสนองพระราชดําริ ๕๐ โครงการ มี

บุคลากรและนักศึกษาเขารวมโครงการประมาณโดยประมาณ จํานวน ๒ ,๒๕๑ คน งบประมาณท่ีเสนอขอ 

๑๑,๓๐๐,๔๕๐ บาท และงบประมาณท่ีใชจริง ๑๑,๐๓๖,๙๐๑ บาท (สิบเอ็ดลานสามหม่ืนหกพันเการอยหนึ่งบาทถวน) 

อันเปนผลงานจากทุกคณะ และหนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนกองศิลปวัฒนธรรม ท่ีไดรวมกันดําเนินงาน

สนองพระราชดําริ 

 ขอขอบคุณคณาจารย และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จาก ๙ 

คณะ ตลอดจนสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีไดสงขอมูลผลการดําเนินงานเพ่ือรวบรวมเปนรายงานฉบับนี้ ขอขอบคุณ 

เจาหนาท่ีกองศิลปวัฒนธรรม ผูท่ีมีสวนรวมท้ังหมดท่ีทําใหกิจกรรมทุกกิจกรรมสําเร็จ ลุลวงดวยดี 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยเจทญา  กิจเกิดแสง          

ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
 

 

  

 

ประกาศท่ี อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๙ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ 
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โดยพระราชานุญาต 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๙ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

เพ่ือใหการดําเนินงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ประสบ 

ความสําเร็จเปนผลประโยชนแท และใหเปนไปตามการปรับโครงสรางหนวยงานใหม ตามการปฏิรูประบบราชการ 

การนี้จึงแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดังตอไปนี้ 

๑. ดร.อําพล  เสนาณรงค  กรรมการท่ีปรึกษา 

๒. ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร                  กรรมการท่ีปรึกษา  

๓.  เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผูอํานวยการ      ประธานกรรมการ 
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 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

๔.  รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ              รองประธานกรรมการ 

(นายพรชัย จุฑามาศ) 

๕. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรรมการ 

๖.  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการ 

๗.  ผูบัญชาการทหารเรือ  กรรมการ 

๘.  ผูบัญชาการทหารอากาศ  กรรมการ 

๙.  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา       กรรมการ 

๑๐.  ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน      กรรมการ 

๑๑.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        กรรมการ 

๑๒. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     กรรมการ 

 

/...๑๓.  ผูอํานวยการ 

๑๓.  ผูอํานวยการองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ      กรรมการ 

๑๔. ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร       กรรมการ 

๑๕. ผูวาการการไฟฟานครหลวง        กรรมการ 

๑๖.  ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค        กรรมการ 

๑๗.  ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  กรรมการ 

๑๘.  ผูวาการการเคหะแหงชาติ        กรรมการ 

๑๙.  อธิบดีกรมปาไม          กรรมการ 

๒๐.  อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช      กรรมการ 

๒๑.  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร         กรรมการ 

๒๒.  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร        กรรมการ 

๒๓.  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ        กรรมการ 

๒๔.  อธิบดีกรมประมง         กรรมการ 

๒๕.  อธิบดีกรมชลประทาน         กรรมการ 

๒๖.  อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน         กรรมการ 

๒๗.  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี         กรรมการ 

๒๘.  อธิบดีกรมการขาว         กรรมการ 

๒๙.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา         กรรมการ 

๓๐.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล        กรรมการ 
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๓๑.  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง       กรรมการ 

๓๒.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ        กรรมการ 

๓๓.  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก     กรรมการ 

๓๔.  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน       กรรมการ 

๓๕.  อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม       กรรมการ 

๓๖.  เลขาธิการสภาการศึกษา         กรรมการ 

๓๗.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      กรรมการ 

๓๘.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       กรรมการ 

๓๙.  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา       กรรมการ 

 

/...๔๐. เลขาธิการ 

๔๐.  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ       กรรมการ 

๔๑.  เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย      กรรมการ 

๔๒.  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม      กรรมการ 

๔๓. เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

๔๔.  ผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย    กรรมการ 

๔๕.  ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ    กรรมการ 

๔๖.  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ    กรรมการ 

๔๗.  ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)   กรรมการ 

๔๘.  ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม        กรรมการ 

๔๙.  ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  กรรมการ 

๕๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       กรรมการ 

๕๑.  อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       กรรมการ 

๕๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ        กรรมการ 

๕๓.  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    กรรมการ 

๕๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี     กรรมการ 

๕๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม        กรรมการ 

๕๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน        กรรมการ 

๕๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี      กรรมการ 
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๕๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล        กรรมการ 

๕๙.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร       กรรมการ 

๖๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา        กรรมการ 

๖๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร        กรรมการ 

๖๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร        กรรมการ 

๖๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง        กรรมการ 

๖๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       กรรมการ 

๖๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล       กรรมการ 

 

/...๖๖.  อธิการบดี 

๖๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา        กรรมการ 

๖๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต        กรรมการ 

๖๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ        กรรมการ 

๖๙.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ        กรรมการ 

๗๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       กรรมการ 

๗๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ        กรรมการ 

๗๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ        กรรมการ 

๗๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น        กรรมการ 

๗๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง       กรรมการ 

๗๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร      กรรมการ 

๗๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต        กรรมการ 

๗๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม      กรรมการ 

๗๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ       กรรมการ 

๗๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม       กรรมการ 

๘๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม       กรรมการ 

๘๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ       กรรมการ 

๘๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี      กรรมการ 

๘๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  กรรมการ 

๘๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี       กรรมการ 
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๘๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา       กรรมการ 

๘๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา      กรรมการ 

๘๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย       กรรมการ 

๘๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม       กรรมการ 

๘๙.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี       กรรมการ 

๙๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      กรรมการ 

๙๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร      กรรมการ 

๙๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี     กรรมการ 

 

/...๙๓.  อธิการบดี 

๙๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม       กรรมการ 

๙๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย        กรรมการ 

๙๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา     กรรมการ 

๙๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี       กรรมการ 

๙๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค       กรรมการ 

๙๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร       กรรมการ 

๙๙.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย       กรรมการ 

๑๐๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม      กรรมการ 

๑๐๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี       กรรมการ 

๑๐๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ   กรรมการ 

๑๐๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด       กรรมการ 

๑๐๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร       กรรมการ 

๑๐๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ      กรรมการ 

๑๐๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      กรรมการ 

๑๐๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา      กรรมการ 

๑๐๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน      กรรมการ 

๑๐๙.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     กรรมการ 

๑๑๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     กรรมการ 

๑๑๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      กรรมการ 

๑๑๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ      กรรมการ 
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๑๑๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร     กรรมการ 

๑๑๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     กรรมการ 

๑๑๕.  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)  กรรมการ 

๑๑๖.  ผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  กรรมการ 

๑๑๗.  ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม       กรรมการ 

๑๑๘.  ผูอํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ (องคการมหาชน)   กรรมการ 

๑๑๙.  ผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)    กรรมการ 

 

/...๑๒๐. ผูวาราชการ 

๑๒๐.  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน        กรรมการ 

๑๒๑.  ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี        กรรมการ 

๑๒๒.  ผูวาราชการจังหวัดชุมพร         กรรมการ 

๑๒๓.  ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี        กรรมการ 

๑๒๔.  ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี        กรรมการ 

๑๒๕.  ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย        กรรมการ 

๑๒๖.  ผูวาราชการจังหวัดชลบุร ี        กรรมการ 

๑๒๗.  ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต         กรรมการ 

๑๒๘.  ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี         กรรมการ 

๑๒๙.  ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี        กรรมการ 

๑๓๐.  ผูวาราชการจังหวัดนาน         กรรมการ 

๑๓๑.  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร        กรรมการ 

๑๓๒.  ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา        กรรมการ 

๑๓๓.  ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค        กรรมการ 

๑๓๔.  ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี        กรรมการ 

๑๓๕.  ผูวาราชการจังหวดัประจวบคีรีขันธ       กรรมการ 

๑๓๖.  ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ        กรรมการ 

๑๓๗.  ผูวาราชการจังหวัดนครนายก        กรรมการ 

๑๓๘.  ผูวาราชการจังหวัดปตตานี        กรรมการ 

๑๓๙.  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม        กรรมการ 
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๑๔๐.  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี        กรรมการ 

๑๔๑.  ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก        กรรมการ 

๑๔๒.  ผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ        กรรมการ 

๑๔๓.  ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี        กรรมการ 

๑๔๔.  ผูวาราชการจังหวัดระนอง        กรรมการ 

๑๔๕.  ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ        กรรมการ 

 

/...๑๔๖. ผูวาราชการ 

๑๔๖.  ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง         กรรมการ 

๑๔๗.  ผูวาราชการจังหวัดแพร  กรรมการ 

๑๔๘.  ผูวาราชการจังหวัดตรัง         กรรมการ 

๑๔๙.  ผูวาราชการจังหวัดสระแกว        กรรมการ 

๑๕๐.  ผูวาราชการจังหวัดพะเยา        กรรมการ 

๑๕๑.  ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ        กรรมการ 

๑๕๒.  ผูวาราชการจังหวัดตาก         กรรมการ 

๑๕๓.  ผูวาราชการจังหวัดพังงา         กรรมการ 

๑๕๔.  ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี        กรรมการ 

๑๕๕.  ผูวาราชการจังหวัดกระบี่         กรรมการ 

๑๕๖. ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ       กรรมการ 

๑๕๗. ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี        กรรมการ 

๑๕๘. ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ       กรรมการ 

๑๕๙.  ผูวาราชการจังหวัดยะลา        กรรมการ 

๑๖๐.  ประธานมูลนิธิฟนฟูทรัพยากรทะเลสยาม       กรรมการ 

๑๖๑. ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)    กรรมการ 

๑๖๒.  ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   กรรมการ 

๑๖๓.  รองหัวหนาสํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช     กรรมการและเลขานุการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ฝายวิชาการ 

(ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย) 

หนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ 
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-รับนโยบายและกรอบการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานในการสนองพระราชดําริ หรือสนับสนุน 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

-หัวหนาสวนราชการ หนวยงาน และองคกร ไปแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของตน โดยเสนอรายชื่อ 

ผานเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพ่ือนํา 

ความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาทขอพระราชทานแตงตั้งโดยพระราชานุญาต 

 

 

 

 

-หัวหนาสวนราชการ หนวยงานและองคกร อํานวยการ สนับสนุนใหการดําเนินงานโครงการอนุรักษ 

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนท่ีและเขตความรับผิดชอบของตนใหเปนไปตามเปาหมาย 

วัตถุประสงค 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                                          
 

 

 

             (นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา) 

                   เลขาธิการพระราชวัง 

                                           ในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
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ประกาศท่ี อพ.สธ. ๑๐๐/๒๕๕๙ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดาํเนินงาน 
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คาํส่ังแต่งต้ังคณะทาํงาน 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ท่ี  ๒๒๘๖ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง   แตงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทรพ.) 

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

ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดมอบหมายใหกองศิลปวัฒนธรรมเปนผู

ประสานงานสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี โดยมีบุคลากรจากคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนาและกองศิลปวัฒนธรรมเปนผูรวมดําเนินงาน ท้ังนี้ 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จลุลวงไปดวยดีจึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                         สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

๑.๑ อธิการบดี ประธาน 

๑.๒     รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย รองประธาน  

๑.๓ รองอธิการบดีทุกฝาย รองประธาน 

๑.๔ ผูชวยอธิการบดีทุกทาน รองประธาน 

๑.๕ คณบดีทุกคณะ กรรมการ 

๑.๖ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑.๗ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 

๑.๘ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

๑.๙ ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ 

ทําหนาท่ี ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแกคณะกรรมการดําเนินงานให บรรลุวัตถุประสงค

ตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผนแมบทสอดคลองกับการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 
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๒.๑. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย   ประธาน 

๒.๒ รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ   รองประธาน 

๒.๓ ผูชวยอธิการบดี (นายสุรเชษฐ เดชฟุง)   รองประธาน 

๒.๔ ผูชวยอธิการบดี (นายวัชรพงษ สูงปานเขา)   รองประธาน 

๒.๕ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   รองประธาน 

๒.๖ ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม   รองประธาน 

๒.๗ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาทุกคณะ     กรรมการ 

๒.๘ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยทุกคณะ     กรรมการ 

๒.๙ นางสาวนิตยา  นวมพรอมพันธุ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวประพาฬภรณ ธีรมงคล  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร กรรมการ 

๒.๑๑ นางนอมจิตต  สุธีบุตร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร กรรมการ 

๒.๑๒ นายอนุสรณ  ใจทน  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร กรรมการ 

๒.๑๓ นางสาวดวงกมล  ตั้งสถิตพร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวอัมพวัน  ยันเสน  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร กรรมการ 

๒.๑๕ นายจิระพงษ  เริกเขียว  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กรรมการ 

๒.๑๖ นายธนพล  ผลจันทร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กรรมการ 

๒.๑๗ นางลาวัลย  สายสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ  กรรมการ 

๒.๑๘ นายธนวัฒน  สุดจิตรสมโภชน คณะบริหารธุรกิจ  กรรมการ 

๒.๑๙ นางสาวดวงฤทัย  นิคมรัฐ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

๒.๒๐ นางสาวฐิตาภา              เนือ่งนิยม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

๒.๒๑ นายชัยวัฒน  ศักดิ์เวฬุวัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

๒.๒๒ นายอภิชาติ  จริยาพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ 

๒.๒๓ นายดิษฐชัย  ทัศนุรักษ คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ 

๒.๒๔ นางสาวทิพรดา  มุงดี  คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ 

๒.๒๕ นายนเรศ  กันธะวงค คณะศิลปศาสตร   กรรมการ 

๒.๒๖ นายพัดยศ  เพชรวงษ คณะศิลปศาสตร   กรรมการ 

๒.๒๗ นางสาวเบญจมาศ สระบัวคํา คณะศิลปศาสตร   กรรมการ 

๒.๒๘ นางสาวบุศรนิทร  ม่ันวิชาชัย คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ กรรมการ 

๒.๒๙ นางสาวอาภรณ  แกวพรหมมาน คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ กรรมการ 

๒.๓๐ วาท่ีรอยตรีธีระพงษ ฐานะ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  กรรมการ 

๒.๓๑ รองผูอํานวยการฝายวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 

๒.๓๒ นายณัฏฐภัค  ฉินทกานนท สถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 

 

/...๒.๓๓ นางสาวหนึ่งฤทัย 

๒.๓๓ นางสาวหนึ่งฤทัย  แกวคํา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 

๒.๓๔ นางพัชรี   ชุติมาโชติ กองนโยบายและแผน  กรรมการ 
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๒.๓๕ นางสาวพิมผกา  ศรีชนะ  กองนโยบายและแผน  กรรมการ 

๒.๓๖ นางสาววรุณกันยา คุณากรวิรุฬห กองนโยบายและแผน  กรรมการ 

๒.๓๗ ผศ.รพีพรรณ  สุฐาปญณกุล กองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒.๓๘ นางสาวสุรีวัลย    ใจงาม  กองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒.๓๙ นางสาวกิตตินันท   จันทวงศ  กองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒.๔๐ นายศิริวัฒน   สายสุนทร กองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒.๔๑ นางรัตนา  ดิสสระ  กองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒.๔๒ นางสาวนวลพรรณ จําปาเทศ กองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒.๔๓ นายเกศไกรศร  แกวสามารถ กองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ            

๒.๔๔ นางสาวนฤตยา  อภิชาติโยธิน กองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒.๔๕ นายถาวร    ออนละออ กองศิลปวัฒนธรรม                   กรรมการและเลขานุการ  

๒.๔๖ นางสาวทัศนีย  นอยแดง  กองศิลปวัฒนธรรม                   กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 

ทําหนาท่ี  - เสนอและรวมพิจารณาจัดทําแผนแมบท อพ.สธ. – มทร.พระนคร 

  - ดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

ตามแผนแมบท 

  - เสนอและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 

                  -  ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

  - จัดประชุมคณะทํางานโครงการฯ อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

  - สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

  - กํากับ ติดตามการดําเนินงานและจัดทํารายงานแสดงความกาวหนาของการดําเนินงานและสรุปรายงาน

ประจําปงบประมาณ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  
                                                                    (รองศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท) 

                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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เดินตามรอยเท้าพ่อ 
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ขออัญเชิญพระราชนิพนธบางส วนใน  ‘สมเด็ จพระ เทพฯ ’  ที่ทรงพระราชนิพนธ ถึ ง  ‘ทูลกระหม อม

พอ’ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ยังทรงประทับอยูในใจทวยราษฎรไมเสื่อมคลาย ดวย

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค ทรงมีพระเมตตาแผไพศาลตอปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลา พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระฉายา สมเด็จพระเทพฯ เมื่อคร้ังทรงพระเยาววา “สลาตันของพอ” เพราะวัย

เด็กพระองคทรงวิ่งเร็วและซนมาก และมีพระนามลําลองวา “นอย” เมื่อทรงเติบโต สมเด็จพระเทพฯ ก็จะเสด็จฯ ตาม

ทูลกระหมอมพอไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจตางๆ 

 

ดังที่เราทุกคนคงทราบกันดีวา ไมมีผืนแผนดินไทยสวนไหนที่สมเด็จพระเทพฯ จะไมเคยยางพระบาทไปถึง ไมวาที่นั้น

จะเปนเขาสูง หรือทุงกวาง ผืนน้ําหรือพื้นราบ ที่โลงหรือพงปา ภูมิประเทศอันนาร่ืนรมย หรือดงทาก ใตถุนบานผุพังในชนบท 

หรือกลางดงน้ําเนาในแหลงเสื่อมโทรม หากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปปรากฏพระองคอยู ณ ที่ใด 

สมเด็จพระเทพฯ ก็จะเสดจ็ฯ ตามไปดวยไมเคยหาง 
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สมเด็จพระเทพฯ ทรงถายทอดเร่ืองราวการเสด็จฯ ตามทูลกระหมอมพอ ในพระราชนิพนธ “เดินตามรอยเทาพอ” ความตอน

หนึ่งวา… 

“ฉันเดินตามรอยเทาอันรวดเร็วของพอโดยไมหยุด 

ผานเขาไปในปาใหญ นากลัว ทึบ แผไปโดยไมมีที่สิ้นสุด มืด และกวาง 

มีตนไมใหญใหญเหมือนหอคอยที่เขมแข็ง 

พอจา…ลูกหิวจะตายอยูแลวและเหนื่อยดวย 

ดูซิจะ…เลือดไหลออกมาจากเทาทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก 

ลูกกลัวงู เสือ และหมาปา 

พอจา…เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม ? 

ลูกเอย…ในโลกนี้ไมมีที่ไหนดอกที่มีความร่ืนรมยและความสบายสําหรับเจา 

ทางของเรามิไดปูดวยดอกไมสวยสวย จงไปเถิด แมวามันจะเปนสิ่งที่บีบค้ันหัวใจเจา 

พอเห็นแลววา หนามตําเนื้อออนออนของเจา เลือดของเจาเปรียบดั่งทับทิมบนใบหญาใกลน้ํา 

น้ําตาของเจาที่ไหลตองพุมไมสีเขียว เปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความงามเต็มที่ 

เพื่อมนุษยชาติ จงอยาละความกลา เพื่อเผชิญกับความทุกขใหอดทนและสุขุม 

และจงมีความสุขที่ไดยึดอุดมการณที่มีคา ไปเถิด…ถาเจาตองการเดินตามรอยเทาพอ…” 

 

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพฯ ยังทรงโปรดการเขียนบทกลอนมาตั้งแตคร้ังยังทรงพระเยาว หนึ่งในบทกวีพระราช

นิพนธที่ทรงเขียนถึง “ทูลกระหมอมพอ” เร่ือง “บิดา” ใน พ.ศ. ๒๕๑๐ มีใจความวา 

“อันบิดาเปนผูใหกําเนิด แสนประเสริฐเลี้ยงลูกจนเติบใหญ 

ทั้งเลี้ยงดูอบรมบมจิตใจ เพื่อจะใหลูกยาพาเจริญ 

อันพระคุณทานนั้นมากลนเหลือ ลูกที่เชื่อคําทานนาสรรเสริญ 

คุณบิดานั้นมีมากเหลือเกิน ขอใหทานยิ่งเจริญทุกคืนวัน” 
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สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปยมลนดวยพระอัจฉริยภาพและพระราชจริยวตัรอันงดงามเปนที่ประจักษ ทรงเจริญรอยตาม

พระยุคลบาทพระราชบิดา ทั้งยังทรงมีพระอารมณขัน ดังเชนเมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ

ออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ในพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป 

ภาพเบื้องหนาพสกนิกรนับแสนชีวิตสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางมาเขาเฝาฯ เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ ๙ ไดรับการเผยแพรไปทั่วโลก แตหนึ่งในนั้นปรากฏภาพของสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกกลองถายรูปข้ึนมาทรงฉายจาก

ดานหลังที่ประทับของ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

 

สมเด็จพระเทพฯ เคยรับสั่งเก่ียวกับภาพนี้ตอนักขาว ความวา ทูลกระหมอมพอทรงตําหนิวาทําตัวเหมือนเด็ก กระนั้น 

พระองคทรงพระสรวลอยางมีความสุข “พอดุเรา บอกใหเราไปถายที่อ่ืน ใหเราสํารวม และใหไปบอกคนขางหลังใหเงียบๆ 

ดวย” 

 

 

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผูถวายงานใกลชิด ไดเคยกลาวถึง สมเด็จพระเทพฯ ไว ความวา                

“…สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงงานครอบจักรวาล พระราชกรณียกิจมีทุกดาน ครอบคลุมวิถีชีวิตมนุษย ดิน น้ํา ลม ไฟ 

จนมีคําพังเพยที่มักพูดกันถึงการทรงงานของพระองควา ทรงดูแลตั้งแตครรภมารดาไปถึงเชิงตะกอน…” 
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“….พระเจาอยูหัวทรงเปนอยางไร สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปนอยางนั้น ทรงถอดแบบทูลกระหมอมพอมาทุกอยาง…” 

 

รอยแยมพระสรวลในขณะที่ทรงงาน เปนอีกภาพที่ชัด เจนตาพสกนิกร เชนนี้แลว ปวงประชาจึงไดรักและเทิดทูน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เจาฟาหญิงนักพัฒนา ผูทรงงานหนักเพื่อแผนดิน และทรงเจริญรอยตาม

พระยุคลบาท ในหลวง รัชกาลที ่๙ พระองคนี้ยิ่งนัก 
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แนวทางการดาํเนินงาน 

ตามกรอบการดาํเนินงานของ 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีหก                     

(๑ ตลุาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงาน 

ตามแผนแมบท อพ.สธ ระยะ ๕ ปที่หก  

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 
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 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวขางตน จึงกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานตามแผน

แมบท อพ.สธ.  ระยะ ๕ ปท่ีหก (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) โดยมีกิจกรรม ๘ กิจกรรมท่ีอยู

ภายใต ๓ กรอบการดําเนินงาน และ ๓ ฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปญญา   

   โดยท่ี อพ.สธ.สนับสนุนและรวมมือกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริจัดทําแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมตาง ๆ 

ภายใตแผนแมบทในแตละปงบประมาณตลอดระยะเวลา ๕ ป ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผน

แมบทของ อพ.สธ. หนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปเฉพาะในสวนของหนวยงานของตน

ใหชัดเจน โดยระบุสาระสําคัญในการดําเนินงาน เชน พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน วิธีการและข้ันตอนการ

ดําเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผูรับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณในการดําเนินงาน โดยมี 

อพ.สธ. เปนผูสนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจําป/โครงการ ภายใตแผนแมบทของ อพ.สธ.ไปยังแหลงทุนตาง ๆ ตอไป 

๑. กรอบการเรียนรูทรัพยากร 

    เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการบริหารจัดการดาน         ปกปก

ทรัพยากรของประเทศ จึงตองมีการเรียนรูทรัพยากรในพ้ืนท่ีปาธรรมชาติด้ังเดิมท่ีปกปกรักษาไว โดยมีกิจกรรมท่ี

ดําเนินงานไดแก กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมปกปกทรัพยากร กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และ

กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมปกปกทรัพยากร 

เปาหมาย 

  ๑.เพ่ือปกปกรักษาพ้ืนท่ีปาธรรมชาติของหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ี

มีพ้ืนท่ีปาดั้งเดิมอยูในความรับผิดชอบ โดยไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ี แตจะตองเปนพ้ืนท่ีนอกเหนือจาก

พ้ืนท่ีของกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช หรือจะตองไมเปนพ้ืนท่ีท่ีมีปญหากับราษฎรโดย

เด็ดขาด 

  ๒.เพ่ือรวมมือกับกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช โดยท่ีกรมฯ นําพ้ืนท่ีของกรมฯ มา

สนองพระราชดําริ ตามความเหมาะสม 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมปกปกทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร 

 ๑. การทําขอบเขตพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร   

 ๒. การสํารวจ ทํารหัสประจําตนไม ทํารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเปนฐานขอมูลในพ้ืนท่ีของ หนวยงานท่ีรวมสนอง

พระราชดําริ  

          ๓. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และคาพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เชนสัตว 

จุลินทรีย  

          ๔. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และคาพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เชนดิน หิน แรธาตุตาง ๆ คุณภาพน้ํา คุณภาพ

อากาศ เปนตน  

 ๕. การสํารวจเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชทรัพยากรกายภาพและ

ทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ี 
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 ๖. สนับสนุนใหมีอาสาสมัครปกปกรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีสถานศึกษา เชนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  ในระดับ

หมูบาน ตําบล สนับสนุนใหประชาชนท่ีอยูรอบ ๆ พ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร เชนมีกิจกรรมปองกันไฟปา กิจกรรมรวมมือ

รวมใจรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร เปนตน 

ขอมูลท่ีไดนํามารวบรวมเปนฐานขอมูลในพ้ืนท่ีขององคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ หรือเอกชนท่ี

เขารวมสนองพระราชดําริ เพ่ือการนําไปใชประโยชนตอไป 

หมายเหตุ 

๑. ขอมูลท่ีไดจากกิจกรรมปกปกทรัพยากร สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสูงานฐานขอมูลในกิจกรรมท่ี ๕ 

กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร 

๒. กิจกรรมปกปกทรัพยากร ใชพ้ืนท่ีเปนเปาหมายในการดําเนินงานในกิจกรรมนี้ 

๓. พ้ืนท่ีท่ีนํามาสนองพระราชดําริในกิจกรรมนี้ ไมไดหมายความวาเปนการนําพ้ืนท่ีนั้นเขามานอมเกลาฯ ถวาย 

เพ่ือใหเปนทรัพยสินของ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง แตหมายถึงเปนพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการโดยหนวยงานนั้น ๆ ท่ีเปนเจาของ 

แตใชแนวทางการดาํเนินงานในกิจกรรมปกปกทรัพยากร และในอนาคตถาหนวยงานนั้น ๆ มีนโยบายในการดําเนินการ

ปรับปรุงหรือตองการใชพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร เพ่ือใชในกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางหนวยงานสนองพระราชดําริฯ นั้น ๆ 

สามารถดําเนินการแจงความประสงคมายัง อพ.สธ. แตในกรณีท่ีเปนพ้ืนท่ีลอแหลมตอการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีคา อาจ

ตองมีการขอพระราชวินิจฉัยกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลง 

 สําหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน หมูบาน 

ในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร ใหอยูในกิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  

เปาหมาย 

 ๑. เพ่ือสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพ้ืนท่ี ไดแกทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปญญา ในพ้ืนท่ีท่ีทราบแนชัดวากําลังจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เชนจากปากลายเปนสวน พ้ืนท่ี

ตามเกาะตาง ๆ ท่ีจะกลายสภาพเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียว พ้ืนท่ีท่ีเรงในการสรางถนนและสิ่งกอสรางตาง ๆ ภายใตรัศมีอยาง

นอย ๕๐ กิโลเมตร ของหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ ใหพิจารณาความพรอมและศักยภาพของหนวยงานท่ีเปน

แกนกลางดําเนินงานในแตละพ้ืนท่ีเปนสําคัญ 

 ๒. เพ่ือสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพ้ืนท่ี ไดแกทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปญญา ภายใตรัศมีอยางนอย ๕๐ กิโลเมตร ของหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริอาจจะกําลัง

เปลี่ยนแปลงหรือไมก็ได แตเปนคนละกับพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืช/ทรัพยากร ดังในกิจกรรมท่ี ๑  

           โดยท่ี อพ.สธ. ประสานและรวมมือกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ เชน จังหวัด องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน สถานศึกษาตาง ๆ ในการรวมสํารวจในงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หนวย

บัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาตางๆ ฯลฯ กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน

สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทําแผน

ประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมท้ังวางแผนปฏิบัติงานรวมกัน ท้ังในเรื่องวิธีการและข้ันตอนการ

ดําเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเนนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปาหมายเดิมใหแลวเสร็จเปนลําดับแรก กอนพิจารณา

ขยายผลออกไป โดยแตละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบและเปนแกนกลางดําเนินงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหนวยในแตละ

พ้ืนท่ี ซ่ึงท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ โดยมี อพ.สธ. เปนผูสนับสนุนดาน
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วิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท่ีรวมสนองพระราชดําริ  สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ี 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

 ๑. การสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยาง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา ในบริเวณรัศมีอยางนอย ๕๐ กิโลเมตร ของหนวยงานนั้น ๆ ท้ังพ้ืนท่ี แตอาจเริ่มตนในพ้ืนท่ีท่ีจะมีการ

เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาหรือลอแหลมตอการเปลี่ยนแปลงกอนเชน พ้ืนท่ีกําลังจะสรางอางเก็บน้ํา สรางศูนยการคา 

พ้ืนท่ีสรางถนน การขยายทางหลวงหรือเสนทางตาง ๆ พ้ืนท่ีสรางสายไฟฟาแรงสูง พ้ืนท่ีท่ีกําลังถูกบุกรุก และในพ้ืนท่ีอ่ืน 

ๆ ท่ีจะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม 

 ๒. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเปนตัวอยางแหง และตัวอยางดอง รวมถึงการเก็บตัวอยางทรัพยากร

กายภาพ เพ่ือเปนตัวอยางในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑพืช พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา   

๓. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร สําหรับพืชสามารถเก็บเพ่ือเปนตัวอยางเพ่ือการศึกษาหรือมีการเก็บในรูป

เมล็ดในหองเก็บรักษาเมล็ดพันธุ การเก็บตนพืชมีชีวิตเพ่ือไปปลูกในท่ีปลอดภัย การเก็บ ชิ้นสวนพืชท่ีมีชีวิต (เพ่ือนํามา

เก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) และสําหรับทรัพยากรอ่ืน ๆ (สัตว จุลินทรีย เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บตัวอยางมา

ศึกษาและขยายพันธุตอไปได ในกิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  

หมายเหตุ 

ขอมูลท่ีไดจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี้ สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสูงานฐานขอมูลใน

กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร และนําทรัพยากรท่ีเก็บรวบรวมไดไปดําเนินงานในกิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรม

ปลูกรักษาทรัพยากร และนําไปสูการดําเนินงานในกิจกรรมอ่ืน ๆ ตอไป  

กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

เปาหมาย 

๑. เพ่ือนําทรัพยากรท่ีมีคา ใกลสูญพันธุ หรือตองการเพ่ิมปริมาณเพ่ือนํามาใชประโยชน จากพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 

๑ และกิจกรรมท่ี ๒ ทําการคัดเลือกมาเพ่ือดําเนินงานเปนกิจกรรมตอเนื่อง โดยการนําพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพตาง 

ๆ ไปเพาะพันธุ ปลูก เลี้ยง และขยายพันธุเพ่ิมในพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย เรียกวาพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากร 

๒. สงเสริมใหเพ่ิมพ้ืนท่ีแหลงรวบรวมพันธุทรัพยากรตามพ้ืนท่ีของหนวยงานตาง ๆ (ex situ) ท้ังในแปลงเพาะ

ขยายพันธุ หองปฏิบัติการฯ แหลงเพาะพันธุสัตว เชน ในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีมีอยู ๖ 

ศูนยท่ัวประเทศ พ้ืนท่ีศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร สวนสัตวฯ พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีสถาบันการศึกษา

ท่ีนําเขารวมสนองพระราชดําริ  เปนลักษณะของสวนพฤกษศาสตร       สวนรุกขชาติ ปาชุมชนท่ีรวมสนองพระราชดําริ

และยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่อ และสารพันธุกรรมในหองปฏิบัติการฯ ในหนวยงานตาง ๆ รวมถึงการเก็บ

รักษาพันธุกรรมตาง ๆ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ.    สวนจิตรลดา เก็บในรูปสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ และศูนย

อนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ    

โดยท่ี อพ.สธ. ดําเนินการประสานงาน สนับสนุนดานวิชาการรวมกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ เชน 

จังหวัดตาง ๆ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ  กรมวิชาการเกษตร 

สถาบันการศึกษาตาง ๆ ฯลฯ กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  ใหสอดคลองกับ

แนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.  และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยงานของตน

ใหชัดเจน พรอมท้ังวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน ท้ังในเรื่องวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงานและการบริหาร

จัดการ โดยเนนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปาหมายเดิมใหแลวเสร็จเปนลําดับแรกกอนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแตละ
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หนวยงานเปนผูรับผิดชอบและเปนแกนกลางดําเนินงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหนวยในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงท้ังนี้มีการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ  

แนวทางการดําเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

๑. การปลูกรักษาตนพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาตนพืชมีชีวิตลักษณะปาพันธุกรรมพืช   มี

แนวทางดําเนินงานคือ สํารวจสภาพพ้ืนท่ีและสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุพืช งานปลูก

พันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทําแผนท่ีตนพันธุกรรมและทําพิกัดตนพันธุกรรม 

๒. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคกอนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบตาง ๆ 

๓. การเก็บรักษาท้ังในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของธนาคารพันธุกรรม  ศึกษา

หาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ 

๔. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแตละชนิด ศึกษาการฟอกฆาเชื้อ ศึกษาสูตร

อาหารท่ีเหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และใน

ไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

๕. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพ่ือการนําไปใชประโยชนเชนการวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ การ

ปรับปรุงพันธุพืช เปนตน  

๖. การดําเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะตาง ๆ การปลูกพืชในสถานศึกษา 

โดยมีระบบฐานขอมูล ท่ีสามารถใชประโยชนไดในอนาคต 

ทรัพยากรพันธุกรรมสัตวและทรัพยากรพันธุกรรมอ่ืน ๆ        

ใหดําเนินการใหมีสถานท่ีเพาะเลี้ยงหรือหองปฏิบัติการท่ีจะเก็บรักษา เพาะพันธุ/ขยายพันธุตามมาตรฐาน

ความปลอดภัย โดยมีแนวทางการดําเนินงานคลายคลึงกับการดําเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชขางตน 

หมายเหตุ 

  ขอมูลท่ีไดจากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสูงานฐานขอมูลในกิจกรรมท่ี  ๕ 

กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร และนําไปสูการดําเนินงานในกิจกรรมอ่ืน ๆ ตอไป  

 

 

 

 

 

๒. กรอบการใชประโยชน 

 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรตาง ๆ ใน 

อพ.สธ. ท้ังในดานการพัฒนาและการบริหารจัดการใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและเอ้ืออํานวยประโยชน

ตอกัน รวมท้ังพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ใหเปนเอกภาพ สมบูรณและเปนปจจุบัน โดยบรรลุจุดมุงหมาย

ตามแนวพระราชดําริ โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินงานไดแก กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 

กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร และกิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรม  วางแผนพัฒนาทรัพยากร 

กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 
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เปาหมาย 

 ๑. เพ่ือศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีสํารวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว 

จากกิจกรรมท่ี ๑-๓  

๒. เพ่ือการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรท้ังสามฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา มีการวางแผนและดําเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรตาง ๆ 

นําไปสูการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว สายพันธุจุลินทรีย ตามแนวพระราชดําริ และมีแนวทางนําไปสูการอนุรักษและใช

ประโยชนไดอยางยั่งยืน   

โดยท่ี อพ.สธ. เปนท่ีปรึกษา ประสานงาน รวมมือ สงเสริม และทําหนาท่ีเปนแกนกลางในการดําเนินงานดาน

วิชาการและการวิจัย รวมกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ เชน มหาวิทยาลัยตาง ๆ กรมวิชาการเกษตร กรม

ประมง กรมปาไม ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ฯลฯ โดยกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายและทรัพยากรตาง 

ๆ ในการดําเนินงานอนุรักษและใชประโยชน  ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. 

และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมท้ังวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน ผานการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ  

แนวทางการดําเนินกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 

 ๑. การวิเคราะหทางกายภาพ เชน แรธาตุในดิน คุณสมบัติของน้ํา ฯลฯ จากแหลงกําเนิดพันธุกรรมดั้งเดิมของ

พืชนั้น ๆ 

 ๒. การศึกษาทางดานชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร ฯลฯ ของทรัพยากรชีวภาพท่ี

คัดเลือกมาศึกษา  

 ๓. การศึกษาดานโภชนาการ องคประกอบของสารสําคัญ เชน รงควัตถุ กลิ่น สารสําคัญตาง ๆ ในพันธุกรรม

พืชและทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ ท่ีเปนเปาหมาย 

 ๔. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุพืชดวยการขยายพันธุตามปกติในพันธุกรรมพืชท่ีไมเคย

ศึกษามากอน และการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพันธุกรรมพืชท่ีไมเคยศึกษามากอน รวมถึงการศึกษาการ

เลี้ยงและการขยายพันธุทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ เพ่ือใหไดผลผลิตตามท่ีตองการ  

 ๕. การศึกษาการจําแนกสายพันธุโดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาพันธุพืช สัตว และจุลินทรีย  เพ่ือ

เก็บเปนลายพิมพดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ไวเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป 

 ๖. การจัดการพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเพ่ือการอนุรักษและพัฒนา เชน ศูนยเรียนรูตาง ๆ ซ่ึงเปนศูนยฯ ตัวอยาง  เพ่ือ

การเรียนรูการใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังศูนยฯ เหลานี้สามารถใช

ประโยชนใหเปนศูนยฝกอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ.  

   ตัวอยางเชน อพ.สธ. ไดจัดตั้งศูนยเรียนรู อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน     สู

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานของ อพ.สธ. เริ่มดําเนินการใน   ๖ ศูนย 

ของ อพ.สธ. และหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ ท่ีกระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ไดแก 

๑) ศูนยเรยีนรูอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. ต.

คลองไผ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  

       ๒) ศูนยเรยีนรูอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. อ.

วังมวง จ.สระบุรี 
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        ๓) ศูนยเรยีนรูอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. อ.

ตากฟา จ.นครสวรรค 

          ๔) ศูนยเรียนรูอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.

ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริของหนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) 

๕) ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก (พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริของ          หนวย

บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) 

 ๖) ศูนยวิจัย อนุรักษ พัฒนา ใชประโยชนทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ  

จ.ประจวบคีรีขันธ (พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริของมูลนิธิฟนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพ้ืนท่ีสนองพระราชดําริของ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ) 

กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร 

เปาหมาย 

๑. เพ่ือใหเกิดฐานขอมูลทรัพยากรของประเทศ โดยศูนยขอมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดา รวมกับ

หนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ  บันทึกขอมูลของการสํารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรักษ  และการ

ใชประโยชน ทรัพยากรท้ังสามฐาน ตัวอยางเชนฐานขอมูลพรรณไมแหง ฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน  

ฐานขอมูลสัตวทะเล และฐานขอมูลจุลินทรีย ขอมูลตาง ๆ จากการทํางานในกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ. โดยทําการ

บันทึกลงในระบบฐานขอมูล เพ่ือเปนฐานขอมูลและมีระบบท่ีเชื่อมตอถึงกันไดท่ัวประเทศ โดยเชื่อมโยงกับฐานขอมูล

ทรัพยากรของหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.  

๒. เพ่ือใหฐานขอมูลทรัพยากรนั้นเปนขอมูลเพ่ือนําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรตาง ๆ โดยท่ี 

อพ.สธ. เปนท่ีปรึกษา แตงตั้งคณะทํางาน ประสานงาน รวมมือ  พัฒนาการทําศูนยขอมูลฯ กําหนดรูปแบบในการทํา

ฐานขอมูล โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ 

อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมท้ังวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน 

ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ  

 

 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร 

 ๑. อพ.สธ. รวมกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ จัดทําฐานขอมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรม

สําหรับระบบศูนยขอมูลทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน เชนโปรแกรมการจัดการฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน ดานการสํารวจ

เก็บรวบรวม การอนุรักษ การประเมินคุณคาพันธกุรรมทรัพยากร และการใชประโยชน  

๒. นําขอมูลของตัวอยางพืชท่ีเก็บรวบรวมไวเดิมโดยหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริองคกรอ่ืน เชน กรมปา

ไม กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน เขาเก็บไวในระบบฐานขอมูลของศูนยขอมูลพันธุกรรม

พืช อพ.สธ. 

๓. นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรตาง ๆ เชน ขอมูลการปลูกรักษา 

ขอมูลการใชประโยชนจากทรัพยากร ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิปญญา  ขอมูลพันธุไมจากโรงเรียนสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน เขาเก็บไวในศูนยขอมูลทรัพยากร เพ่ือการประเมินคุณคาและนําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืช

และทรัพยากรอ่ืน ๆ 
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 ๔. พัฒนาการบริหารจัดการฐานขอมูลของศูนยขอมูลทรัพยากร อพ.สธ. ใหมีเอกภาพ มีความสมบูรณและเปน

ปจจุบัน ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ สามารถใชประโยชนรวมกันได โดยเฉพาะฐานขอมูลพืชจากการสํารวจเก็บรวบรวม 

ฐานขอมูลพรรณไมแหง ฐานขอมูลสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เปนศูนยกลางและวางแผนดําเนินงาน

พัฒนาเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศ อพ.สธ. รวมกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงและ

ใชรวมกันไดอยางกวางขวาง อาจผานทางเว็บไซต ท่ีมีระบบปองกันการเขาถึงฐานขอมูล 

 ๕. หนวยงานรวมสนองพระราชดําริ มีความประสงคท่ีจะดําเนินการแบงปนหรือเผยแพรขอมูลใด ๆ    ท่ี

เก่ียวของในงาน อพ.สธ. จําเปนตองขออนุญาตผานทาง อพ.สธ. กอน เพ่ือขอพระราชทานขอมูลนั้น ๆ     และข้ึนอยูกับ

พระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ใหดําเนินการ

ทําหนังสือแจงความประสงคมายัง ผูอํานวยการ อพ.สธ. ลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน) 

กิจกรรมท่ี  ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

เปาหมาย 

 เปนกิจกรรมท่ีนําฐานขอมูลจากกิจกรรมท่ี ๕ มาใชในการพิจารณาศักยภาพของพันธุพืช    พันธุสัตว 

พันธุจุลินทรีย ฯลฯ 

โดยท่ี อพ.สธ.มีหนาท่ีประสานกับนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิของหนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ 

เชนในเรื่องของพืช มีการวิเคราะหขอมูลและคัดเลือกสายตนเพ่ือเปนพอแมพันธุพืช พรอมกับวางแผนพัฒนาพันธุระยะ

ยาวและนําแผนพัฒนาพันธุข้ึนทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือมีพระราชวินิจฉัย

และพระราชทานแผนพัฒนาพันธุและพันธุกรรมท่ีคัดเลือก ใหหนวยงานท่ีมีความพรอมนําไปปฏิบัติ พันธุพืช/สัตว/

ชีวภาพอ่ืน ๆ ท่ีอยูในเปาหมาย ไดแกพันธุพืชสมุนไพร พันธุพืชพ้ืนเมืองตาง ๆ ท่ีสามารถวางแผนนําไปสูการพัฒนาใหดี

ยิ่งข้ึนเหมาะสมตอการปลูกในพ้ืนท่ีตาง ๆ ในประเทศไทย โดยท่ี อพ.สธ. เปนท่ีปรึกษา ประสานงาน รวมมือ ในการ

วางแผนพัฒนา โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ 

อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมท้ังวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน

ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ 

 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

  ๑. จัดประชุมคณะทํางานทรัพยากรตาง ๆ คัดเลือกพันธุพืชท่ีผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลววาควรมีการ

วางแผนพัฒนาพันธุเพ่ือการใชประโยชนตอไปในอนาคต 

  ๒. ดําเนินการทูลเกลาฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรท่ีคัดเลือกแลว เพ่ือใหสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับหนวยงานท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา

ปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย   

            ๓. ประสานงานเพ่ือใหหนวยงานท่ีมีความพรอม ในการพัฒนาพันธุทรัพยากรตางๆ เชนพัฒนา

พันธุกรรมพืช ดําเนินการพัฒนาพันธุพืช และนําออกไปสูประชาชน และอาจนําไปปลูกเพ่ือเปนการคาตอไป 

  ๔. ดําเนินการข้ึนทะเบียนรับรองพันธุพืชใหมท่ีไดมาจากการพัฒนาพันธุพืชดั้งเดิม           เพ่ือ

ประโยชนของมหาชนชาวไทย 
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ทรัพยากรพันธุกรรมสัตวและทรัพยากรพันธุกรรมอ่ืน ๆ 

มีแนวทางการดําเนินงานคลายคลึงกับการดําเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชขางตน 

 

 

 

 

๓. กรอบการสรางจิตสํานึก 

เพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป     ไดมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับพืชพรรณไม และการอนุรักษพันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความสําคัญและ

ประโยชนของการอนุรักษทรัพยากรท่ีกอใหเกิดประโยชนตอมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินงานไดแก กิจกรรม

ท่ี ๗ กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร และกิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษทรพัยากร 

กิจกรรมท่ี  ๗  กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 

เปาหมาย 

  ๑. เพ่ือใหเยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของทรัพยากร    ท้ังสาม

ฐาน ใหรูจักหวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซ่ึงมีความสําคัญตอการจัดการ การอนุรักษและใชทรัพยากร

ของประเทศอยางยั่งยืน 

๒. เพ่ือใหหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ วางแผนและขยายผลเพ่ือนําแนวทางการ 

สรางจิตสํานึกในการรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปดําเนินงานตามยุทธศาสตรของหนวยงานนั้น ๆ  

โดยท่ี อพ.สธ. เปนท่ีปรึกษา ประสานงาน รวมมือ สนับสนุนใหโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เปน

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริใหดําเนินการในกิจกรรมนี้ 

โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และ

จัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมท้ังวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน ผานการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 

๑. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

  เปนนวัตกรรมของการเรียนรูเพ่ือนําไปสูการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาของประเทศไทย นําไปสูการพัฒนาคนใหเขมแข็งรูเทาทันพรอมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของโลก 

  ๑.๑ อพ.สธ. กําหนดจุดมุงหมายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยสรางจิตสํานึกให

เยาวชน นักเรียนเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของทรัพยากร ใหรูจักหวงแหนและรูจักการนําไปใชประโยชนอยาง

ยั่งยืน โดยมีคูมือการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเปนสมาชิกงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนโดยตรงมาท่ี อพ.สธ. โดยสามารถติดตอขอใบสมัครและตัวอยางการสมัครไดท่ี 
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 สํานักงาน อพ.สธ. สนามเสือปา พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  

 โทร. : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ตอ 2219, 2220-22   

 โทรสาร :  0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ตอ 2221  

 E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org 

ดาวนโหลดใบสมัครไดจากเว็บไซต อพ.สธ. (www.rspg.or.th) 

http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_ 2.htm  

  ๑.๒ อพ.สธ. กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน คือการท่ี

สถานศึกษาสมัครเขามาเปนสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร และคุณครู/อาจารย นําพรรณไมท่ีมีอยูในโรงเรียนไปเปน

สื่อในการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ท่ีอยูในหลักสูตร และสถานศึกษา ถาสถานศึกษามีพ้ืนท่ีสามารถใชพ้ืนท่ีใน

สถานศึกษาเปนท่ีรวบรวมพืชพรรณไมทองถ่ินและรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน เปนท่ีเก็บพรรณไมแหง พรรณไมดอง มี

หองสมุดสําหรับคนควาและนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใชเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ใชปจจัยพืชเปน

ปจจัยหลักในการเรียนรู ถาในกรณีท่ีสถานศึกษาไมมีพ้ืนท่ีในการสํารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ใหใชพ้ืนท่ีท่ีอยูรอบ 

ๆ โรงเรียนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสถานศึกษาตั้งอยูเพ่ือใชพ้ืนท่ีนอกสถานศึกษา 

  ๑.๓ สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวมกับองคการบริหารสวนทองถ่ินและชุมชน ในการสํารวจ

จัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน นําไปสูการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

  ๑.๔ สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนท่ีทําอยูเดิมใหครบถวนตามคุณสมบัติและเกณฑมาตรฐานท่ี อพ.สธ. กําหนดและนําไปสูการประเมินเพ่ือรับ

ปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ 

  ๑.๕ การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของสมาชิกใหม ควรดําเนินงานใหเปนไปตามคุณสมบัติ

และเกณฑมาตรฐานท่ี อพ.สธ. กําหนดข้ึน และรับคําแนะนําจากคณะผูทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษา อพ.สธ. ในงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

  ๑.๖ อพ.สธ. ประสานรวมมือกับหนวยงานหลักท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการ

ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตามแนวพระราชดําริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด ระดับ

ภาค และระดับประเทศ โดยเนนและใหความสําคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงานเปนหลัก อยางนอย

ปละหนึ่งครั้ง 

  ๑.๗ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ

สํานักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการดําเนินงานรวมกับ อพ.สธ. รวมกันพิจารณาและวางแผน เพ่ือนําแนวทาง

ดําเนิน งาน อพ.สธ. บรรจุไวในหลกัสูตรการเรียนการสอนระดับตาง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน 

๒. งานพิพิธภัณฑ 

  เปนการขยายผลการดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรู ไปสูประชาชน กลุมเปาหมายตาง ๆ 

ใหกวางขวางยิ่งข้ึน โดยใชการนําเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ ซ่ึงเปนสื่อเขาถึงประชาชนท่ัวไป ตัวอยางเชน 

  ๒.๑ งานพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต ดําเนินการโดยศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

และจังหวัดตาง ๆ จัดทําแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพ่ืออนุรักษพันธุกรรมพืชในลักษณะโดยมีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีถูกตอง

และครบถวนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวในพ้ืนท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาฯ และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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     ๒.๒ งานพิพิธภัณฑพืช ดําเนินการโดยหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ เชนกรมอุทยานแหงชาติ

สัตวปาและพันธุพืช กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยตาง ๆ หนวยงานเหลานี้มีผูเชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร 

ดูแลอยู  

     ๒.๓ งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ดําเนินการโดยหนวยงานท่ีรวมสนองพระราช ดําริ เชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน เปนตน 

      ๒.๔ งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เชน  พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล

ไทย เขาหมาจอ ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ 

      ๒.๕ งานพิพิธภัณฑทองถ่ิน หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ  

      ๒.๖ นิทรรศการถาวรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรตาง ๆ 

       ๒.๗ ศูนยการเรียนรู 

 ๓. งานอบรม 

            อพ.สธ. ดําเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, งานฝกอบรมปฏิบัติการสํารวจและ

จัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน หรืองานท่ีเก่ียวของกับการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย

ฝกอบรมของ อพ.สธ. รวมกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ ท่ีกระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ตัวอยางเชน 

 

๑) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. ต.คลองไผ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  

๒) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  

๓) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟา จ.นครสวรรค 

๔) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังมวง จ.สระบุรี 

๕) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. ลําตะคอง ต.คลองไผ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  

๖) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

(พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-ทร.  

๗) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. สวนสัตวเปดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-อสส. 

๘) ศูนยวิจัย อนุรักษ พัฒนา ใชประโยชนทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ (พ้ืนท่ีสนอง

พระราชดําริของมูลนิธิฟนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพ้ืนท่ีสนองพระราชดําริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ) 

๙) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม โดย อพ.สธ. –มจ. 

๑๐) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

จ.สุราษฎรธานี โดย อพ.สธ.-มอ. 

๑๑) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคใตฝงอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

จ.ตรัง โดย อพ.สธ.-มทร.ศ. 

๑๒) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน  ศูนยเครือขายการเรียนรูเ พ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดย อพ.สธ.-จฬ. 

๑๓) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม โดย อพ.สธ.-ม.มหิดล 

๑๔) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ โดย อพ.สธ.-ม.

มหิดล 

๑๕) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โดย อพ.สธ. –มทร.อ. 
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๑๖) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน โดย อพ.สธ.-มข. 

๑๗) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.-มอบ. 

๑๘) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.- มรภ.อบ. 

๑๙) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ โดย อพ.สธ. –

มรอ. 

หมายเหตุ 

 ถาหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินงานจัดฝกอบรม จัดคายตาง ๆ ภายใตแนวทางการดําเนินงานและสนับสนุนงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทองถ่ินในลักษณะเดียวกัน ใหอยูในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ

สนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 

กิจกรรมท่ี ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

เปาหมาย 

 ๑. เพ่ือเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เขารวมสนับสนุนงานของ อพ.สธ.         ใน

รูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนในรูปของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานท่ีเก่ียวของและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ. 

โดยอยูในกรอบของแผนแมบท อพ.สธ.  

๒. เพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชนและประชาชนไดสมัครเขามาศึกษาหาความรูเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขา

ตาง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาใหคําแนะนํา และใหแนวทางการศึกษา โดย

จัดตั้งเปนชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 

๓. เพ่ือรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารยผูเชี่ยวชาญจากท้ังภาครัฐและเอกชน เปนอาสาสมัครและเขามา

ทํางานตามแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ท้ังสวนตัวและผานทางหนวยงานท่ีตนเองสังกัดอยู โดยจัดตั้ง

เปนชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซ่ึงจะเปนผูนําในการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรของประเทศใหแกเยาวชนและประชาชนชาวไทยตอไป 

๔. เพ่ือสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง ใหดําเนินงานสมัครสมาชิกเขามาใน

งานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

 

โดย อพ.สธ. รวมกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ กําหนดเปาหมายในการดําเนินงานป          ให

สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวย

ของตนใหชัดเจน พรอมท้ังวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของ

หนวยงานนั้น ๆ 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

๑. อพ.สธ. เปนเจาภาพรวมกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริท่ีมีความพรอมในการดําเนินการจัดการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญทุก ๆ ๒ ป ตามท่ีไดพระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยมีการ

รวมจัดแสดงนิทรรศการกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริทุกหนวยงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดการประชุมวิชาการ

และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และฐานทรัพยากรทองถ่ิน ระดับภูมิภาค รวมกับสมาชิกงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน โดยมีกําหนดการประชุมฯ สําหรับในระยะ ๕ ปท่ีหกดังนี้ 
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พ.ศ. ๒๕๖๐      การประชุมวชิาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น  

๒๘ พฤศจกิายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  

           ณ ศูนยเครือขายการเรียนรูเพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 

พ.ศ. ๒๕๖๑      การประชุมวชิาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและ 

                    งานฐานทรัพยากรทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี ๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๒     การประชุมวชิาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทยไดประโยชน 

พ.ศ. ๒๕๖๓     การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐาน 

                    ทรัพยากรทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี ๖ 

พ.ศ. ๒๕๖๔      การประชุมวชิาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน 

๒. อพ.สธ. สนับสนุนใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยของเจาหนาท่ีและนักวิจัย อพ.สธ. รวมถึงงานของหนวยงานท่ี

รวมสนองพระราชดําริ ในงานประชุมวิชาการตาง ๆ ระดับประเทศ และตางประเทศ และใหมีการขออนุญาตในการ

นําเสนอผลงานทุกครั้ง  

 ๓. หนวยงานภาครัฐ เอกชน และผูมีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให อพ.สธ. (โดยการทูลเกลาฯ ถวาย โดยผาน

ทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพ่ือใชในกิจกรรม อพ.สธ.) 

 ๔. การดําเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยท่ี อพ.สธ. 

สนับสนุนใหมีผูสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ  ตามเง่ือนไขของชมรมฯ โดยท่ีชมรมท้ังสอง มีการดําเนินงานสนับสนุนงานใน

กิจกรรมท่ี ๑-๗ ตามแผนแมบทของ อพ.สธ. เชนเขาไปศึกษาทํางานวิจัยในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร อพ.สธ. รวมใน

กิจกรรมสํารวจทรัพยากรตาง ๆ ในพ้ืนท่ีท่ี อพ.สธ. กําหนด 

 

 

 

 

 

๕. หนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ  สามารถดําเนินการฝกอบรมในการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชและทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือสนองพระราชดําริตามแผนแมบท อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนในกิจกรรมท่ี 1-7 ตาม

แผนแมบทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการฝกอบรมตามสถานท่ีตาง ๆ ของหนวยงานนั้น ๆ เอง หรือ      ขอใชสถานท่ีของ 

อพ.สธ. โดยรวมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเปนวิทยากรของหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริเอง แตผานการ

วางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ. และอบรมใหกับเครือขาย อพ.สธ. เชน สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และ

สมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

๖. การทําหลักสูตร ทองถ่ินของมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ตามแผนแมบทของ อพ.สธ.  

๗. การเผยแพรโดยสื่อตาง ๆ เชน การทําหนังสือ วีดีทัศน เอกสารเผยแพร เว็บไซตประชาสัมพันธ     ท่ีไดรับ

ความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ. สามารถใชสัญลักษณของ อพ.สธ. ไดเม่ือ

ไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

๘. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการตาง ๆ ของหนวยงานท่ีรวมสนองพระราช ดําริ ในสวนท่ีเผยแพร

งานของ อพ.สธ. และไดรับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

๙. หนวยงานเอกชน หรือบุคคลท่ัวไป สมัครเปนอาสาสมัครในการรวมงานกับ อพ.สธ. 
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๑๐. การดําเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. 

๑๑. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมัครเขามางานฐานทรัพยากรทองถิ่น 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชดําริ โดยการสมัครเขามาเปน

สมาชิกและดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ินโดยตรงกับ อพ.สธ. สามารถดําเนินงานครอบคลุมท้ังสามฐานทรัพยากร 

(ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา) โดยท่ีมีคณะกรรมการดําเนินงานฐาน

ทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ. - ตําบลท่ีสนองพระราชดําริ มี ๓ ดาน ไดแก  

๑. ดานบริหารและดานจัดการ  

๒. ดานการดําเนินงาน  ซ่ึงแบงเปนอีก ๖ งาน ไดแก 

๑) งานปกปกทรัพยากรทองถ่ิน  

๒) งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน  

๓) งานปลูกรักษาทรัพยากรทองถ่ิน  

๔) งานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถ่ิน  

๕) งานศูนยขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน    

๖) งานสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

๓. ดานผลการดําเนินงาน 

  โดยท่ีทางองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง สามารถทําหนังสือเขามาสนอง

พระราชดําริโดยตรง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ.-ตําบลท่ีรวมสนองพระราชดําริ 

จัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ฐานทรัพยากรทองถ่ิน ตําบลท่ีสนองพระราชดําริ และนําไปสูการประเมินเพ่ือรับการประเมินรับปายพระราชทาน

ในการสนองพระราชดําริในงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน                                                  

 

ประโยชนจากการเปนสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถิ่น 

๑. สนับสนุนงานปกติท่ีองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล มีหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีตองทราบในเรื่องขอมูล

ทางกายภาพ ขอมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือนําภูมิปญญานั้นไปพัฒนาตอ

ยอด เปนผลิตภัณฑตางๆ ท่ีทําใหเปนมาตรฐานสากล  

๒. สนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)/เทศบาล ทํางานใกลชิดกับสถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีประสาน

กับชุมชนและโรงเรียน เพ่ือมาเปนกําลังในการรวมสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินระดับตําบล/เทศบาล  เกิด

การสรางจิตสํานึกในการรักทองถ่ินใหกับนักเรียนและประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ เพราะสถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงบงชี้วาในสาระวิทยาศาสตร นักเรียนจะตองทราบในเรื่องทรัพยากรในทองถ่ิน 

และการใชทรัพยากรในทองถ่ิน นั่นคือจะตองมีภูมิปญญามากํากับการใชประโยชน เชน พืชผักพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร 

และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุมสาระสังคมสิ่งแวดลอม เม่ือมีการทํางานรวมกัน อบต./เทศบาล จะไดขอมูล

ทรัพยากรท่ีเปนปจจุบัน ในการวางแผนพัฒนา อบต./เทศบาล 

๓. อบต./เทศบาล ไดข้ึนทะเบียนทรัพยากรทองถ่ินตามรูปแบบการทําทะเบียนทรัพยากรตาง ๆ ของ อพ.สธ. 

ใหกับทองถ่ินของตนเอง เพ่ือนําไปสูการยืนยันสิทธิ์ในการเปนเจาของทรัพยากร นําไปสูการเปนหลักฐานในการข้ึน

ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  (Geographical Indication) และการข้ึนทะเบียนอ่ืน ๆ ตอไป และเปนการยืนยันสิทธิ์
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ความเปนเจาของทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรนั้น 

ๆ ท่ีมีอยูในทองถ่ิน ตามพิธีสารนาโงยา (Nagoya protocol) 

 

ติดตอประสานงาน อพ.สธ. 

ดร.ปยรัษฎ  ปริญญาพงษ  เจริญทรัพย 

เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 

รองหัวหนาสํานักงาน อพ.สธ.  ฝายวิชาการ 

อีเมล  piyarat.rspg@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

ของหนวยงานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมสนองพระราชดําริ มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๐ โครงการ 

โดย งบประมาณท่ีเสนอขอ ๑,๙๒๙,๑๖๐ บาท และงบประมาณท่ีใชจริง ๑,๘๑๓,๔๑๗.๘๘ บาท 

แบงตามกรอบ/กิจกรรม ดังนี้ 

 

กรอบท่ี ๑ กรอบการเรียนรูทรัพยากร 

 กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมปกปกทรัพยากร   ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้ 

 กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้ 
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร   ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้ 

กรอบท่ี ๒ กรอบการใชประโยชน 

กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร  

  หนวยงานมีโครงการเขารวมในกิจกรรมนี้ จํานวน ๑ โครงการ 
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กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร    ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้ 

กิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร  ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้ 

กรอบท่ี ๓ กรอบการสรางจิตสํานึก 

กิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรม สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้ 

กิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

 หนวยงานมีโครงการเขารวมในกิจกรรมนี้ จํานวน ๒๐ โครงการ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ปงบประมาณ ๒๕๖๑ (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) 

กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช  
หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมนี้  ๑  โครงการ  ดังนี ้

      

กิจกร

รมท่ี 

หนวยงา

น 
ช่ือโครงการ 

ดําเนินงานตาม

แผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมา

ของงบประ 

มาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท / 

วัตถุประสงค 
ผลการดําเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 

F2A4

  

มทร. 

พระนคร 

๑.โครงการการ

พัฒนาการจัดการขยะ 

ในชุมชนตลาดเทวราช 

เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือ

ความเปนอยูดีและการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม

อยางย่ังยืน 

 

 

 
๒๒๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ วช. ๑.เพ่ือสนองโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒.เพ่ือทําตนแบบการจัดการขยะ ใน

ชุมชนตลาดเทวราช ในรูปการแยก

ขยะและทําปุยชีวภาพ และน้ําหมัก

ชีวภาพ เปนการสรางมูลคาใหเกิด

ประโยชน 

๓.เพ่ือพัฒนาประชาชนมีศักยภาพ

การจัดการขยะมูลฝอยอยางมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืนในครัวเรือน

และชุมชนตลาดเทวราช 

 

ดําเนินการชวงเดือน สิงหาคม 

๒๕๖๑ ณ ตลาดเทวราชกุญชร 

เทเวศร กลุมเปาหมายประชาชน

ทั่วไป และรานคาขายของในตลาด

เทวราชกุญชร เปาหมาย ๓๐ คน 

ผูเขารวมจริง ๕๐ คน 

กลุมเปาหมายไดเรียนรูวิธีการ

จัดการขยะ ไดแนวทางการนํา

ขยะไปใช้ประโยชน์ รู้การคดัแยก

ขยะให้เหมาะสม การทิง้ขยะแต่

ละประเภทให้เหมาะสม ช่วยกนั

ดแูลตลาดเทวราชกญุชรจากผู้

ท่ีมาใช้บริการท่ีตลาดและรวมถึง

ร้านค้าในตลาดท่ีจะต้องร่วมมือ

กนัช่วยดแูลหลงัจากโครงการ

เสร็จสิน้ในเฟสแรกโครงการบรรลุ

วัตถุประสงค รอยละ ๘๕ ความพึง

พอใจของผูเขารวม รอยละ ๙๒  

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี/

ผูรับผิดชอบ

นางสาวดวงฤทัย 

นิคมรัฐ/นางสาวภัท

ริกา สูงสมบัติ/นาย

คณาวุฒิ อินทรแกว 

    รวม  ๑  โครงการ   ๒๒๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐     
    

  

 

กิจกรรมท่ี ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมนี ้ ๑๙  โครงการ  ดังนี้ 

 

กิจกร

รมท่ี 

หนวยงา

น 
ช่ือโครงการ 

ดําเนินงาน

ตามแผน

แมบท 
งบประมาณ (บาท) 

แหลงท่ี   

มาของ

งบประ

มาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/ 

วัตถุประสงค 
ผลการดําเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
มี 

ไม

ม ี เสนอขอ ใชจริง 

F3A8 มทร.พระ

นคร 

๑. โครงการสงเสริม

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และ

อนุรักษสิ่งแวดลอม

ตามแนวพระราชดําริ

ฯ 

 
 

๕๐,๐๐๐ ๔๘,๔๖๘.๐๙ แผนดิน ๑. เพ่ือความรูความชํานาญ เทคนิค 

และกระบวนการสรางสรรคงาน

สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมตางๆ 

๒. เพ่ือถายทอดองคความรู ภูมิปญญา 

ใหกับเยาวชนและนักศึกษา 

๓. เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณ

ตรงและเรียนรูจากการไปสัมผัสและ

ปฏิบัติงานจริง (Activity Based 

Leaning) ในฐานการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพราราชดําริฯ 

ดําเนินการวันที่ ๑๖-๑๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ คณะครุ

ศาสตรอุตสาหกรรม และอุทยาน

สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อ.

ชะอํา จ.เพชรบุรี เปาหมาย ๓๕ 

คน ผูเขารวมจริง ๔๕ คน 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค รอย

ละ ๙๗.๑๔ เฉลี่ย ๔.๕๖ ,ความพึง

พอใจของผูเขารวม รอยละ 

๙๑.๐๓ เฉลี่ย ๔.๘๖  

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

F3A8

  

มทร.พระ

นคร 

๒.โครงการคาย

เยาวชนเรียนรูวิถีชีวิต 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

๑๘,๖๕๐ ๑๘,๒๘๐ แผนดิน ๑. เพ่ือใหนักศึกษไดรับประสบการณ

ตรงและเรียนรูจากการไปสัมผัส และ

ปฏิบัติงานจริง (Activity Based 

Leaning) ในฐานการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ดําเนินการวันที่ ๓ ส.ค..๒๕๖๑ ณ 

ณ  บานลุงยวง ปราชญเกษตร

พอเพียง ป 2560 อําเภอไทรนอย 

จังหวัดนนทบุรี เปาหมาย ๔๐ คน 

ผูเขารวมจริง ๔๑ คน โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 
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๒. เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธที่ดี

ตอกันระหวางชุมชนเครือขายความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 

เปนแหลงเรียนรูใหนักศึกษา 

๙๑.๙๕ เฉลี่ย ๔.๖๐ ,ความพึง

พอใจของผูเขารวม รอยละ 

๙๗.๙๕ เฉลี่ย ๔.๖๐ 

กิจกร

รมท่ี 

หนวยงา

น 
ช่ือโครงการ 

ดําเนินงาน

ตามแผน

แมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ี   

มาของ

งบประ

มาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/ 

วัตถุประสงค 
ผลการดําเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
ม ี

ไม

ม ี เสนอขอ ใชจริง 

F3A8  มทร.พระ

นคร 

๓.โครงการคาย

อนุรักษเชิงสรางสรรค

ดวยภูมิปญญาทองถ่ิน

ไทยแหง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ แผนดิน ๑.เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒.เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไทย อันเปน

มรดกทางภูมิปญญาของคนในชาติ 

๓.เพ่ือปลูกจิตสํานึกถึงหนาที่ของ

นักศึกษาวามีหนาที่ในการสืบสานและ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยโดยตรง 

๔.เพ่ือใหนักศึกษาสรางสรรคผลงาน

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ 

ดําเนินการวันที่ ๒๐-๒๒ ม.ค..

๒๕๖๑ ณ ณ หองประชุมโชติเวช 

อาคารเรือนปญญา ชั้น ๔ คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และ

ศึกษาดูงานแหลงศิลปวัฒนธรรม 

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร,

พระราชวังบางปะอิน และตลาด

โกงโคง จ.พระนครศรีอยุธยา 

เปาหมาย ๔๕ คน ผูเขารวมจริง 

๔๖ คน โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค รอยละ ๑๐๐ เฉลี่ย 

๕.๐๐,ความพึงพอใจของผูเขารวม 

รอยละ ๙๒.๔๐ เฉลี่ย ๔.๔๙ 

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

F3A8

  

มทร.พระ

นคร 

๔.โครงการตามรอย

พระราชดําริเพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑและ

ใชประโยชนจาก

พันธุกรรมพืชเพ่ือการ

อนุรักษ 

 

  

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ แผนดิน ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

๒. ใหนักศึกษามีการศึกษา คนควา วิจัย 

และรวมรวบขอมูลของพืชสมุนไพร

ตางๆ 

๓.  เ พ่ือ พัฒนาและแปรรูป ให เ ป น

ผลิตภัณฑที่สามารถอุปโภคและ/หรือ

บริโภคได 

๔. เพ่ือสงเสริมการอนุรักษและใช

ประโยชนจากพันธุกรรมพืชให

กวางขวางข้ึน 

 

ดําเนินการวันที่ ๑๖, ๒๐ และ ๒๗ 

– ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ และ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  ๒.

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.

นครปฐม ๓.ตลาดตนแบบเกษตร

อินทรียปลอดสารพิษ ณ โรสกา

เดน ริเวอรไซต สามพราน จ.

นครปฐม และอุทยานแมลงเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร กําพง

แสน เปาหมาย ๔๐ คน จํานวน

ผูเขารวมจริง ๔๐ คน โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค รอยละ ๑๐๐ 

เฉลี่ย ๕ ความพึงพอใจของ

ผูเขารวม รอยละ ๙๑.๘๐ เฉลี่ย 

๔.๕๙  

คณะ

เทคโนโลยี 

คหกรรม

ศาสตร 

F3A8

  

มทร.พระ

นคร 

๕.โครงการอนุรักษ

และปลูกจิตสํานึก

เยาวชนรุนใหมใสใจ

สิ่งแวดลอมในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี 

 

  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ แผนดิน ๑.เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ  

๒.เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูพันธุพืชตางๆ  

๓.เพ่ือใหนักศึกษาสรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม  

๔.เพ่ือใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

 

ดําเนินการวันที่ ๑๒-๑๓ ธ.ค.๖๐ 

ณ ศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ 

๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (ปาเขาพระยาเดินธง) 

จังหวัดลพบุร ีเปาหมาย ๓๕ คน 

ผูเขารวมจริง ๕๑ คน โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 

๙๑.๘๐ เฉลี่ย ๔.๕๙ ,ความพึง

พอใจของผูเขารวม รอยละ 

๙๖.๔๐ เฉลี่ย ๔.๘๒   

คณะ

เทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 
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F3A8

  

มทร.พระ

นคร 

๖.โครงการพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดีย เพ่ือ

เผยแพรสูประชาคม

อาเซียน 

 

 

๖๖,๐๐๐ ๖๒,๒๕๐ แผนดิน ๑.เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

๒.เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ 

และสามารถประยุกตความรูที่เรียนใน

หองเรียนไปใชในการพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดียเพ่ือเตรียมเผยแพรใน

ประชาคมอาเซียน 

๓.เพ่ืออนุรักษ สืบสาน เผยแพร ความ

เปนศิลปวัฒนธรรมไทย 

๔.เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศผานการพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดีย 

๕.เพ่ือใหนักศึกษาสามารถบูรณาการ

ความรูทักษะทางปญญาไปใชในการ

พัฒนาสื่อมัลติมีเดียได 

ดําเนินการวันที่ ๑๔-๑๖ ธ.ค.๖๐ 

ณ พิพิธภัณฑพ้ืนบานไทยเบิ้งโคกส

ลุง ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนา

นิคม จังหวัดลพบุรี เปาหมาย ๓๐ 

คน ผูเขารวมจริง ๔๘ คน 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค รอย

ละ ๙๑.๐๐ เฉลี่ย ๔.๕๕ ,ความพึง

พอใจของผูเขารวม รอยละ 

๙๐.๐๐ เฉลี่ย ๔.๕๐   

คณะ

เทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 

กิจกร

รมท่ี 

หนวยงา

น 
ช่ือโครงการ 

ดําเนินงาน

ตามแผน

แมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ี   

มาของ

งบประ

มาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/ 

วัตถุประสงค 
ผลการดําเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
ม ี

ไม

ม ี เสนอขอ ใชจริง 

F3A8

  

มทร.พระ

นคร 

๗.โครงการการพัฒนา

และการทําการตลาด

ผลิตภัณฑชุมชนบาน

ถํ้าเสือ 

 
 

๑๑๕,๒๑๐ ๙๖,๑๔๒ รายได ๑.เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนใหมี

ศักยภาพในการแขงขัน  

๒.เพ่ือถายทอดความรูงานและทักษะ

ทางดานการตลาด  

๓.เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจชุมชน

และการตลาดกับชุมชน  

 

ดําเนินการวันที่ ๒๖-๒๘ มี.ค.๖๑ 

ณ ชุมชนบานถํ้าเสือ อ.แกง

กระจาน จ.เพชรบุรี เปาหมาย ๓๐ 

คน ผูเขารวมจริง ๑๐๐ คน 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค รอย

ละ ๘๕.๒๐ เฉลี่ย ๔.๒๖ ,ความพึง

พอใจของผูเขารวม รอยละ 

๘๕.๒๐ เฉลี่ย ๔.๒๖   

 

คณะ

บริหารธุรกิจ 

F3A8 มทร.พระ

นคร 

๘.โครงการวิถีไทยวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 
๖๐,๐๐๐ ๕๗,๘๑๒ แผนดิน ๑. เ พ่ือสนองพระราชดําริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒.  เ พ่ือใหนักศึกษารู จักวัฒนธรรม

ทองถ่ินและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ของไทย  

๓ .  เ พ่ื อ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า รู คุ ณค า ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติและใชอยางคุมคา

มากที่สุด  

๔. เพ่ือใหนักศึกษาเขาถึงแนวทางของ

เกษตรธรรมชาติ นําไปถายทอดเพ่ือให

เกิดประโยชน สูงสุด และเรียนรูการใช

ชีวิตบนความพอเพียง และใชชีวิตอยาง

มีความสุข  

๕. เพ่ือสรางความรัก ความสามัคคีของ

นักศึกษา ดวยกิจกรรมกลุม การใชชีวิต

อยูรวมกัน  

๖. เพ่ือใหนักศึกษามีความเสียสละ มี

น้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

 

ดําเนินการ วันที่ ๙-๑๐ ม.ค.๖๑  

ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบล

บานหนองสาหราย อําเภอพนม

ทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปาหมาย 

๕๐ คน ผูเขารวมจริง ๕๐ คน 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค รอย

ละ ๙๒.๔๐ เฉลี่ย ๔.๖๒ ,ความพึง

พอใจของผูเขารวม รอยละ 

๙๓.๐๐ เฉลี่ย ๔.๖๕    

คณะ

บริหารธุรกิจ 
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มทร.พระ

นคร 

๙.โครงการนัก

สิ่งแวดลอมรวมใจใฝ

เรียนรูตามรอยพอ 

 

  

๘๕,๔๐๐ ๖๒,๕๐๐ แผนดิน ๑.เพ่ือดําเนินงานตามรอยเบื้องยุคล

บาท ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  

๒.เพ่ือกระตุนเตือน และปลูกจิตสํานึก

ในการอนุรักษพันธุไมไทย  

๓.เพ่ือสงเสริมใหมีการเสียสละและมีจิต

สาธารณะ  

๔.เพ่ือฝกความมีระเบียบวินัย การตรง

ตอเวลาและการบําเพ็ญประโยชน  

๕.เพ่ือสรางความสําพันธที่ดีตอกันใน

การทํางานเปนหมูคณะและสราง

ประโยชนตอสังคมชีวิต  

(กลุมเปาหมาย ๕๕ คน) 

 

ดําเนินการวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๑  ณ  

ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน 

จ.สมุทรสงคราม เปาหมาย ๘๐ 

คน ผูเขารวมจริง ๘๐ คน 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค รอย

ละ ๙๔.๒๐ เฉลี่ย ๔.๘๐ ความพึง

พอใจของผูเขารวม รอยละ 

๙๖.๘๐ เฉลี่ย ๔.๘๓      

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
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มทร.พระ

นคร 

๑๐.โครงการถายทอด

องคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม 

 

  

๖๒,๖๐๐ ๓๒,๕๐๐ แผนดิน ๑.เพ่ือศึกษางานศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอมในดานตางๆ  

๒.เพ่ือใหผูเขารวมโครงการเห็นคุณคา

ของศิลปวัฒนธรรม และการรักษา

สิ่งแวดลอม  

๓.เพ่ือปลูกจิตสํานึกถึงหนาที่ในการสืบ

สานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

และการรักษาสิ่งแวดลอม  

๔.เพ่ือใหความรู ความเขาใจในภูมิ

ปญญาทองถ่ินและหลักการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  

 

 

 

 

ดําเนินการวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑ ณ 

หองประชุมราชพฤกษภิรมย ชั้น 2 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปาหมาย ๗๐ คน ผูเขารวมจริง 

๗๐ คน โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค รอยละ ๙๒.๔๐ 

เฉลี่ย ๔.๔๙ ,ความพึงพอใจของ

ผูเขารวม รอยละ ๙๒.๕๐ เฉลี่ย 

๔.๕๐    

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

กิจกร

รมท่ี 

หนวยงา

น 
ช่ือโครงการ 

ดําเนินงาน

ตามแผน

แมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ี   

มาของ

งบประ

มาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/ 

วัตถุประสงค 
ผลการดําเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ มี ไม

ม ี

เสนอขอ ใชจริง 
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มทร.พระ

นคร 

๑๑.โครงการฝกอบรม

ศึกษาดูงานดานการ

อนุรักษและฟนฟู

ธรรมชาติโครงการ

พระราชดําริ 

 

  

๑๗๖,๖๐๐ ๑๔๖,๘๓๑ แผนดิน ๑.เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยให  

๒.เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาวน

อุทยานเขานางพันธุรัตนไวเปนแหลง

ศึกษาธรรมชาติ และสถานที่ทองเที่ยว  

๓.เพ่ืออนุรักษพ้ืนที่ลุมน้ํา ตลอดจนสัตว

ปาและพันธุพืชตางๆ ที่เกื้อหนุนระบบ

นิเวศที่มีอยูคงเปนประโยชนตอ

ประชาชนทั่วไป  

๔.เพ่ือสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ

และฟนฟูธรรมชาติใหแกนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร  

 

ดําเนินการ ๔ ระยะ ระยะที่ ๑ 

วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๐ ระยะ

ที่ ๒ วันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม 

๒๕๖๑ ระยะที่ ๓ วันที่ ๒๖ – ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 

ระยะที่ ๔ วันที่ ๒๔ – ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

สถานที่ ณ ระยะที่ ๑   

ดําเนินการ  ณ คณะ

วิศวกรรมศาสตร ระยะที่ ๒ - ๔  

ดําเนินการ ณ โครงการอนุรักษ

และฟนฟูสภาพพ้ืนที่บริเวณเขา

นางพันธุอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ตําบลเขาใหญ 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

เปาหมาย ๘๐ คน ผูเขารวมจริง

ทั้ง ๔ ระยะ จํานวน ๒๓๕ คน 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค รอย

ละ ๑๐๐ เฉลี่ย ๕ ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม รอยละ ๙๘.๒๙ 

เฉลี่ย ๔.๙๒  

คณะ

วิศวกรรมศาส

ตร  
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มทร.พระ

นคร 

๑๒.โครงการศิลป

ศาสตรรวมสนอง

พระราชดําริ สราง

จิตสํานึกอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ แผนดิน ๑.เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนพรรษา ๖๓ พรรษา ในป 

๒๕๖๑  

๒.เพ่ือสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ

ของพสกนิกรในการครองตนเปนคนดี 

เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท นอม

นําไปประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองและ

เหมาะสม  

๓.เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดลอมทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

ดําเนินการวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑ ณ 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปาหมาย ๔๕ คน ผูเขารวมจริง 

๒๔๐ คน โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค รอยละ ๙๑.๒๐ 

เฉลี่ย ๔.๕๖ ,ความพึงพอใจของ

ผูเขารวม รอยละ ๙๓.๐๐ เฉลี่ย 

๔.๖๕    

คณะศิลป

ศาสตร 
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มทร.พระ

นคร 

๑๓.โครงการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๙๖๓.๒๐ แผนดิน ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูถึง

ศิลปวัฒนธรรมของไทย 

๓. เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

๔.เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมสืบสาน 

เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ดําเนินการวันที่ ๑๐-๑๑ มี.ค. ๖๑ 

ณ ชุมชนไทยทรงดํา จังหวัด

ราชบุรี เปาหมาย ๔๐ คน 

ผูเขารวมจริง ๕๐ คน โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 

๙๗.๕๐ เฉลี่ย ๔.๘๘ ,ความพึง

พอใจของผูเขารวม รอยละ 

๙๕.๐๐ เฉลี่ย ๔.๗๕    

คณะ

อุตสาหกรรม

สิ่งทอและ

ออกแบบ

แฟชั่น 
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มทร.พระ

นคร 

๑๔.โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ 

 
 

๖๐,๐๐๐ ๕๙,๗๗๗.๘๐ แผนดิน ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ  

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือใหนักศึกษามีจิตอาสาบําเพ็ญ

ประโยชนและมีสวนรวมชวยเหลือ

สังคม 

๓. เพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึง

ความสําคัญของระบบนิเวศนปา และ

ขยายพันธุกรรมพืช 

๔. เพ่ือเปนการอนุรักษและเพ่ิมผืนปา

ใหมีความอุดมสมบูรณ  และเกิดระบบ

นิเวศนที่ดีข้ึน 

๕. เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาระบบ

นิเวศนทางธรรมชาติ  

ดําเนินการวันที่ ๑๕-๑๖ มี.ค.๖๑ 

ณ อําเภอเกาะเกร็ด อบต.บาน

ใหม จ.นนทบุร ีเปาหมาย ๓๐ คน 

ผูเขารวมจริง ๓๓ คน โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 

๙๓.๓๓ เฉลี่ย ๔.๖๖ ,ความพึง

พอใจของผูเขารวม รอยละ 

๙๐.๐๐ เฉลี่ย ๔.๕๐   

คณะ

อุตสาหกรรม

สิ่งทอและ

ออกแบบ

แฟชั่น 

กิจกร

รมท่ี 

หนวยงา

น 
ช่ือโครงการ 

ดําเนินงาน

ตามแผน

แมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ี   

มาของ

งบประ

มาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/ 

วัตถุประสงค 
ผลการดําเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ มี ไม

ม ี

เสนอขอ ใชจริง 
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มทร.พระ

นคร 

๑๕.โครงการสราง

จิตสํานึกในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ             

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบ 

 

  

๑๓๑,๗๐๐ ๑๓๐,๖๐๐ แผนดิน ๑. เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรของ

ทางคณะไดมีความรูและทักษะที่ถูกตอง

ในการอนุรักษและใชประโยชน

พันธุกรรมพืชและเปนการสนอง

พระราชดําริและพระราโชวาทของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี  

๒. เพ่ือเปนการปลูกสรางจิตสํานึก

ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของทาง

คณะในการอนุรักษพืชพรรณที่เกิดข้ึน

ดวยความรัก ความหวงแหน และ

กตัญูรูคุณตอแผนดิน  

๓. เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นความสวยงาม

ของธรรมชาติโดยสามารถนํามา

ประยุกตสรางสรรคกับงานออกแบบกับ

วิชาสาขาที่เรียนได และไดศึกษาดูงาน

ดําเนินการวันที่ ๒๗-๒๙ มิ.ย. ๖๑ 

ณ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

เปาหมาย ๕๐ คน ผูเขารวมจริง 

๕๐ คน โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค รอยละ ๙๓.๙๓ 

เฉลี่ย ๔.๖๙ , ความพึงพอใจของ

ผูเขารวม รอยละ ๙๗.๒๒ เฉลี่ย 

๔.๘๖   

คณะ

สถาปตยกรรม

ศาสตรและ

การออกแบบ 
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มทร.พระ

นคร 

๑๖.โครงการสืบสาน

ภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทยเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพที่

ออกแบบสูสากล 

 

  

๑๕๑,๐๐๐ ๑๕๐,๕๐๐ 

 

แผนดิน ๑.เพ่ือรวบรวมศึกษาองคความรูดาน

เทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถ่ินของ

ไทย  

๒.เพ่ือใหบุคลากร นักศึกษา มีสวนรวม

ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอม  

๓.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการออกแบบ

ของนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานจากภูมิปญญา

ไทยสูตลาดสากล 

ดําเนินการวันที่ ๑๓-๑๕ ก.พ. ๖๑ 

ณ หมูบานกองเอกราช จังหวัด

อางทอง เปาหมาย ๕๐ คน 

ผูเขารวมจริง ๕๐ คน โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค รอยละ -  

เฉลี่ย - , ความพึงพอใจของ

ผูเขารวม รอยละ ๙๔.๔๐ เฉลี่ย 

๔.๗๒     

คณะ

สถาปตยกรรม

ศาสตรและ

การออกแบบ 
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มทร.พระ

นคร 

๑๗.โครงการ

การศึกษาความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพและการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ระดับอุดมศึกษา 

 

  

๙๓,๐๐๐ ๙๐,๙๖๐.๐๓ แผนดิน ๑. เ พ่ือสนองพระราชดําริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

๒. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ

ในหลักการศึกษาและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตองและนําไป

ปฏิบัติไดดวยตนเองตอไป  

๓. เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสํานึกและเขาใจ

ถึงความสํ าคัญ และประโยชน ใน

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติ รู จักหวงแหน 

นําไปใชประโยชนอยางย่ังยืน และ

สามารถนําความรูไปถายทอดใหกับ

ผูอ่ืนได 

๔.เพ่ือใหนักศึกษาไดพบปะ 

ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมกันกับวิทยากร

และผูอ่ืน 

ดําเนินการวันที่ ๓๐-๓๑ มี.ค. ๖๑  

ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช  

อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด

นครราชสีมา 

 เปาหมาย ๔๕ คน ผูเขารวมจริง 

๔๖ คน โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค รอยละ ๙๖.๒๕ 

เฉลี่ย ๔.๘๑ , ความพึงพอใจของ

ผูเขารวม รอยละ ๙๖.๘๘ เฉลี่ย 

๔.๘๔       

กอง

ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกร

รมท่ี 

หนวยงา

น 
ช่ือโครงการ 

ดําเนินงาน

ตามแผน

แมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ี   

มาของ

งบประ

มาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/ 

วัตถุประสงค 
ผลการดําเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ มี ไม

ม ี

เสนอขอ ใชจริง 
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มทร.พระ

นคร 

๑๘.โครงการราช

มงคลพระนครสนอง

พระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 
๑๐๐,๐๐๐ ๙๘,๙๔๖.๗๕ แผนดิน ๑.เ พ่ือสนองพระราชดําริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๒.เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณ

ตรง และเรียนรูจากการไปสัมผัสและ

ป ฏิบั ติ ง านจริ ง ในฐานการ เ รี ยนรู

เศรษฐกิจพอเ พียง  ชุมชนและใน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

๓.เพ่ือสรางนักศึกษารุนใหมที่จะสืบ

สาน และนอมนําพระราชดําริ และ

หลักการทรงงานในเรื่องความซื่อสัตย

สุจริต และการเปนอยูอยางพอเพียงไป

ใชในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองสามารถ

บูรณาการไปสูการ พัฒนาชุมชนและ

สังคม 

๔.เ พ่ือสรางเครือข ายความรวมมือ

ระหวาง มหาวิทยาลัย ชุมชน กับแหลง

เรียนรูใหกับนักศึกษา 

ดําเนินการวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิ.ย. 

๖๑ ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ

มาบเอ้ือง อ.บานบึง จ.ชลบุรี 

เปาหมาย ๕๐ คน จํานวน

ผูเขารวมจริง ๖๑ คน โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 

๙๒.๓๐ เฉลี่ย ๔.๖๑ , ความพึง

พอใจของผูเขารวม รอยละ 

๙๑.๑๕ เฉลี่ย ๔.๕๖    

กอง

ศิลปวัฒนธรรม 
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มทร.พระ

นคร 

๑๙.โครงการ

บํารุงรักษาตนไมใน

แปลง ๙๐๕ และ

ศึกษาความ

หลากหลายทาง

กายภาพ 

 
 

๕๐,๐๐๐ ๔๘,๘๘๗.๐๑ แผนดิน ๑. เ พ่ือสนองพระราชดําริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

๒. เพ่ือใหนักศึกษาไดลงพ้ืนที่ในการ

บํารุงรักษาตนไมที่ปลูกดวยตนเอง และ

ไดเห็นความสําคัญของปาไมตอสิ่งมีชีวิต

ในโลก 

๓. เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษปาและพัฒนาอยางย่ังยืน 

๔ .เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ ในมทร.พระ

นคร และ อพ.สธ ไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณปญหา

และขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน 

 

ดําเนินการวันที่ ๑๕-๑๗ ส.ค. ๖๑ 

ณ พ้ืนที่ อพ.สธ. แปลง ๙๐๕ 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

เปาหมาย ๕๕ คน ผูเขารวมจริง 

๕๑ คน โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค รอยละ ๙๓.๒๐ 

เฉลี่ย ๔.๖๖ , ความพึงพอใจของ

ผูเขารวม รอยละ ๙๘.๐๐ เฉลี่ย 

๔.๙๐   

กอง

ศิลปวัฒนธรรม 
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มทร.พระ

นคร 

๒๐.โครงการการ

ประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย : 

ศักยภาพมากลนมีให

เห็น 

  ๓๖๑,๐๐๐ ๓๑๓,๘๕๐ แผนดิน ๑. เพ่ือสนองพระราชดํารโิครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ 

๒. เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๓. เพ่ือนําเสนอความรู การคนควาวิจัย

ในการอนุ รั กษ พั น ธุ ก ร รม พืชขอ ง

มหาวิทยาลัย แกผูเขาชม  

 นิทรรศการ ถึงความหลากหลายแหง

ศักยภาพของทรัพยากรไทย เพ่ือการใช

ประโยชนทรัพยากรอยางย่ังยืน 

๔. เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานการ

สนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัย 

 

ดําเนินการวันที่ ๒๘ พ.ย. – ๔ 

ธ.ค.๖๐ ณ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุร ี

เปาหมาย ๑,๐๐๐ คน ผูเขารวม

จริง ๑,๐๘๐ คน โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค รอยละ ๙๖.๓๑ 

เฉลี่ย ๔.๘๒ , ความพึงพอใจของ

ผูเขารวม รอยละ ๙๗.๕๒ เฉลี่ย 

๔.๘๘   

กอง

ศิลปวัฒนธรรม 

    รวม ๒๐ 

โครงการ 
  ๒,๐๖๑,๑๖๐ 

๑,๘๙๘,๒๖๗

.๘๘ 

        

 

 สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี  ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร  

     มีโครงการท้ังสิ้น   ๑ โครงการ รวมงบประมาณใชจริง      ๒๒๙,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมท่ี  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร    

     มีโครงการท้ังสิ้น ๒๐ โครงการ รวมงบประมาณใชจริง        ๑,๘๙๘,๒๖๗.๘๘ บาท 

รวมโครงการท้ังส้ิน  ๒๑ โครงการ  รวมงบประมาณใชจริงท้ังส้ิน                              ๒,๑๒๗,๒๖๗.๘๘ บาท 
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ผลการดาํเนินงาน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ช่ือโครงการ โครงการการพัฒนาการจัดการขยะเปยกในชุมชนตลาดเทวราช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

เพ่ือความเปนอยูดีและการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ๒. เพ่ือทําตนแบบการจัดการขยะ ในชุมชนตลาดเทวราช ในรูปการแยกขยะและทําปุยชีวภาพ และน้ําหมัก

ชีวภาพ เปนการสรางมูลคาใหเกิดประโยชน 

 ๓. เพ่ือพัฒนาประชาชนมีศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในครัวเรือนและ

ชุมชนตลาดเทวราช 

การดําเนินงานและกิจกรรม 

 ๑. survey การจัดการขยะและการดูแลรักษาความสะอาดในตลาดเทวราชกุญชร 

 ๒. ทําการศกึษาและจัดทําแบบสอบถามการรับรูการจัดการขยะมูลฝอย และการแยกขยะมูลฝอยอยางมี

ประสิทธิภาพ ในชุมชนตลาดเทวราช จานวน ๕๐ ขอ ๒๐๐ ชุด กับคนในชุมชนตลาดเทวราชและคน 

ท่ีมาใชบริการในตลาดน้ีกอนการทําการวิจัย 

 ๓. เตรียมหัวเชื้อปุยชีวภาพและนาหมักชีวภาพ เพื่อการอบรมและแจกจายใหชุมชนตลาดเทวราช ในเบ้ืองตน  

วัตถุดิบจากขยะเปยก: ผัก ผลไม เน้ือสัตว เศษอาหาร และกากน าตาล เพื่อผลิตหัวเชื้อปุย 

ชีวภาพและนาหมักชีวภาพ ชนิดละขนาด ๓๐๐ L ๑ เดือนในระยะเวลา ๒ เดือน โดยใหคนในชุมชนมีสวนรวมการทํา ดูแล

และไดผลประโยชน 

 ๔. อบรมใหความรูในการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการแยกขยะใน 

ชุมชนตลาดเทวราช  จํานวนคน ๓๐ คน 

 ๕. อบรมใหความรูการทําปุยหมักชีวภาพและนาหมักชีวภาพจากขยะเปยกท่ีเปนของท้ิงชนิดผักและอาหารท่ีมีการ

คัดแยกไว จํานวน ๒๐ คน 

 ๖. ติดตาม ดูแลชวยใหชุมชนเองมีการจัดการการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการแยก

ขยะในชุมชนตลาดเทวราช  ดวยการใหคนในชุมชนตลาดเทวราช เปนผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  ดําเนินการชวงเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

สถานท่ีดําเนินงาน ณ  ชุมชนตลาดเทวราชกุญชร เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดิน  

งบประมาณท่ีไดรับ ๒๒๙,๐๐๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๒๒๙,๐๐๐  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๓๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๕๐ คน  

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ ๘๕%  

โครงการบรรลุวัตถุประสงค รอยละ ๙๒% 

ภาพประกอบกิจกรรม 
สภาพระหว่างการทํางานในการสํารวจการจดัการขยะของคนในชมุชนตลาดเทวราชกญุชรตอนกลางวนั 
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การอบรมและการตอบแบบสอบถามคนในชุมชนบริเวณร้านค้าในตลาดเทวราชกุญชร 



    61 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงาน คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม 
ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดําริฯ 
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วัตถุประสงค ๑. เพ่ือความรูความชํานาญ เทคนิค และกระบวนการสรางสรรคงานสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมตางๆ 

 ๒. เพ่ือถายทอดองคความรู ภูมิปญญา ใหกับเยาวชนและนักศึกษา 

 ๓ .  เ พ่ือ ให นั ก ศึกษา ได รั บประสบการณตร งและ เรี ยนรู จ ากการ ไปสั มผั สและปฏิบั ติ ง านจริ ง                                   

(Activity Based Leaning) ในฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพราราชดําริฯ 

การดําเนินงานและกิจกรรม 

 วันท่ี ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 

อบรมท่ีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ตามเนื่องหาดังตอไปนี้ 

  หัวขอ   บรรยาย  เรื่อง การสรางสื่อเพ่ือเผยแพรความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนการเตรียมขอมูลสาระเนื้อหา (Preparation)  

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction) 

ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนการวางกรอบเนื้อหาและเขียนผังงาน (Flowchart Lesson)  

ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนการสรางหนาเอกสารบทเรียน ( web document Lesson) 

ข้ันตอนท่ี 5 ข้ันตอนการเผยแพรทดสอบบทเรียน ( Publish)  

ข้ันตอนท่ี 6 ข้ันตอนการประเมินหรือแกไขบทเรียน(Evaluate and Revise) 

วันท่ี ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๑ 

ศึกษาดูงานท่ี  อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 

หัวขอ ฟงบรรยาย และชมวีดิทัศนแนะนําอุทยานฯ / รับฟงการบรรยายจากวิทยากร 

- กิจกรรมศึกษาเรียนรูเก่ียวกับพระราชกรณียกิจดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมศึกษาเรียนรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

  - กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน/การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนว  พระราชดําริ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  วันท่ี ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

สถานท่ีดําเนินงาน ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอํา        จ.

เพชรบุรี  

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดิน  

งบประมาณท่ีไดรับ ๕๐,๐๐๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๔๘,๔๖๘.๐๙  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๓๕ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๔๕ คน  

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๕๖  รอยละ ๙๑.๐๓  

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๘๖ รอยละ ๙๗.๑๔ 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม 
ช่ือโครงการ โครงการคายเยาวชนเรียนรูวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง  
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วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหนักศึกษไดรับประสบการณตรงและเรียนรูจากการไปสัมผัส และปฏิบัติงานจริง (Activity 

Based Leaning) ในฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางชุมชนเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 

เปนแหลงเรียนรูใหนักศึกษา 

การดําเนินงานและกิจกรรม 

  - ศึกษาดูงาน 

- ฟงบรรยาย และชมวีดิทัศน รับฟงการบรรยายจากวิทยากร 

- กิจกรรมศึกษาเรียนรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมศึกษาการทําการเกษตรตามแนวของการพ่ึงพาตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  

วันท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

สถานท่ีดําเนินงาน  

ณ บานลุงยวง ปราชญเกษตรพอเพียง ป 2560 อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

แหลงงบประมาณ ใชงบสโมสร  

งบประมาณท่ีไดรับ ๑๘,๖๕๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๑๘,๒๘๐  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๔๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๔๑ คน  

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๕ รอยละ ๙๗.๐๗  

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๖๐ รอยละ ๙๑.๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
ช่ือโครงการ โครงการคายอนุรักษเชิงสรางสรรคดวยภูมิปญญาทองถ่ินไทยแหงศิลปวัฒนธรรมไทย  

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



    66 

๒. เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไทย อันเปนมรดกทางภูมิปญญาของคนในชาติ 

๓. เพ่ือปลูกจิตสํานึกถึงหนาท่ีของนักศึกษาวามีหนาท่ีในการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยโดยตรง 

        ๔. เพ่ือใหนักศึกษาสรางสรรคผลงานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ 

การดําเนินงานและกิจกรรม 

๑. อบรมใหความรูแกนักศึกษา ถึงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

๒. ศึกษาดูงานแหลงศิลปวัฒนธรรม วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร,พระราชวังบางปะอิน และตลาดโกงโคง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

๓. นําเสนอผลงานการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ในหัวขอศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินมุงสูวัฒนธรรมสรางสรรค  

ระยะเวลาการดําเนินงาน  วันท่ี ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑  

สถานท่ีดําเนินงาน  

ณ หองประชุมโชติเวช อาคารเรือนปญญา ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และศึกษาดูงานแหลงศิลปวัฒนธรรม 

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวหิาร,พระราชวังบางปะอิน และตลาดโกงโคง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดนิ  

งบประมาณท่ีไดรับ ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๑๕๐,๐๐๐  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๔๕ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๔๖ คน   

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๔๙ รอยละ ๙๒.๔๐ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๕.๐๐ รอยละ ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
ช่ือโครงการ โครงการตามรอยพระราชดําริเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑและใชประโยชนจากพันธุกรรมพืชเพ่ือการอนุรักษ
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วัตถุประสงค ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๒. ใหนักศึกษามีการศึกษา คนควา วิจัย และรวมรวบขอมูลของพืชสมุนไพรตางๆ 

๓. เพ่ือพัฒนาและแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถอุปโภคและ/หรือบริโภคได 

๔. เพ่ือสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากพันธุกรรมพืชใหกวางขวางข้ึน 

การดําเนินงานและกิจกรรม 

๑. อบรมใหความรูกับนักศึกษาในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร ณ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิทยากรและ

ผูเชี่ยวชาญ 

๒. พัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร เพ่ือใชประโยชนจากพันธุกรรมพืช 

๓. เผยแพร จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ    

ระยะเวลาการดําเนินงาน  

วันท่ี ๑๖, ๒๐ และ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ และ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

สถานท่ีดําเนินงาน  

๑. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

๒. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

๓. ตลาดตนแบบเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ ณ โรสกาเดน ริเวอรไซต สามพราน  

จังหวัดนครปฐม 

๔. อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําพงแสน 

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดิน  

งบประมาณท่ีไดรับ ๑๔๐,๐๐๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๑๔๐,๐๐๐  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๔๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๔๐ คน   

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๕๙ รอยละ ๙๑.๘๐ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๕.๐๐ รอยละ ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ช่ือโครงการ โครงการอนุรักษและปลูกจิตสํานึกเยาวชนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอมในการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

วัตถุประสงค ๑.เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

๒.เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูพันธุพืชตางๆ  
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๓.เพ่ือใหนักศึกษาสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

๔.เพ่ือใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

การดําเนินงานและกิจกรรม 

วันท่ี 12 ธันวาคม 2560 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไดนํานักศึกษาเขารวมโครงการอนุรักษและปลูกจิตสํานึกเยาวชนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอม

ในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนยการ

เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปาเขาพระยาเดินธง) ตําบล

พัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เม่ือถึงสถานท่ีจัดโครงการไดใหนักศึกษาเขารับฟงการบรรยายใหความรู 

เรื่อง โครงการพระราชดําริฯและทฤษฎีการฟนฟูตนไม และความสําคัญของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม

โครงการปาเขาพระยาเดินธง และประวัติการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โดยคุณถนอมพงษ สังข

ธูป หัวหนาผูดูแลศูนย หลังจากฟงการบรรยายเสร็จ ไดใหนักศึกษาลงพ้ืนท่ีเพ่ือฟนฟูทรัพยากรปาไมโดยแบงกลุม 

รวมกันปลูกตนไมทดแทน ใสปุย รดน้ํา และถางหญาท่ีข้ึนรกแถวบริเวณแปลงท่ีปลูก 

วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ลงพ้ืนท่ีฟนฟูตนไม ใสปุย รดน้ํา ถางหญาและปลูกตนไมทนแทน (ตอ) จากนั้นไดใหสรุปผลการทํางานและรายงานผล

การดําเนินงานท้ังสองวัน และเดินทางกลับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร  

ระยะเวลาการดําเนินงาน  

วันท่ี ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  

สถานท่ีดําเนินงาน  

ณ  ศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปาเขาพระยาเดิน

ธง) จังหวัดลพบุรี 

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดนิ 

  งบประมาณท่ีไดรับ ๕๐,๐๐๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๕๐,๐๐๐  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๓๕ คน ผูเขารวมโครงการจรงิ ๕๑ คน 

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๒ รอยละ ๙๖.๔๐ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๕๙ รอยละ ๙๑.๘๐ 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือเผยแพรสูประชาคมอาเซียน  

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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๒. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ และสามารถประยุกตความรูท่ีเรียนในหองเรียนไปใชในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

เพ่ือเตรียมเผยแพรในประชาคมอาเซียน 

๓. เพ่ืออนุรักษ สืบสาน เผยแพร ความเปนศิลปวัฒนธรรมไทย 

๔. เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศผานการพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดีย 

๕. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูทักษะทางปญญาไปใชในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียได 

การดําเนินงานและกิจกรรม 

วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไดนํานักศึกษาเขารวมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือเผยแพรสูประชาคมอาเซียน

ระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑพ้ืนบานไทยเบิ้งโคกสลุง ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม  

จังหวัดลพบุรี เม่ือถึงสถานท่ีจัดโครงการไดใหนักศึกษาเขาหองประชุมเพ่ือรับฟงการบรรยายใหความรู และฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสื ่อสารดวยภาพโดยคุณณภัทร ฤกษศิริสุข ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และ

รับประทานอาหารเย็น หลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็แบงกลุมและประชุมตามหัวขอเรื่องพรอมบท  วันท่ี ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ วันท่ี ๒ รอบเชามีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแบงกลุมหัวขอ เรื่อง อาชีพการทอผา, อาหาร, ความ

เชื่อ, เพลงพ้ืนบานและภาษา และการทองเท่ียว โดย...คุณประทีป ออนสลุง ,คุณสุรชัย เสือสูงเนิน และ นท.จิตติ 

อนันสลุง พอรับประทานอาหารเท่ียงเสร็จนักศึกษาแบงกลุมแยกยายลงพ้ืนท่ีหาขอมูลของแตละกลุมและถายทําสารคดี

ของแตละกลุม วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันท่ี ๓ รอบเชามีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแบงกลุมหัวขอ เรื่อง อาชีพ

การทอผา, อาหาร, ความเชื่อ, เพลงพ้ืนบานและภาษา และการทองเท่ียว โดย...คุณประทีป ออนสลุง ,คุณสุรชัย เสือสูง

เนิน และ นท.จิตติ นันสลุง ตอ พอรับประทานอาหารเท่ียงเสร็จชวงบายมีการสรุปผลการถายทําสารคดีท่ีถายทํามา

ตลอดโครงการ และเดินทางกลับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร  

ระยะเวลาการดําเนินงาน  วันท่ี  ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐      

สถานท่ีดําเนินงาน  

ณ พิพิธภัณฑพ้ืนบานไทยเบิ้งโคกสลุง ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดนิ 

งบประมาณท่ีไดรับ ๖๖,๐๐๐  บาท    

งบประมาณท่ีใชจริง ๖๒,๒๕๐  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๓๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๔๘ คน 

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๕๐ รอยละ ๙๐.๐๐ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๕๕ รอยละ ๙๑.๐๐ 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน คณะบริหารธุรกิจ 

ช่ือโครงการ โครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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๒. เพ่ือใหนักศึกษารูจักวัฒนธรรมทองถ่ินและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของไทย  

๓. เพ่ือใหนักศึกษารูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและใชอยางคุมคามากท่ีสุด  

๔. เพ่ือใหนักศึกษาเขาถึงแนวทางของเกษตรธรรมชาติ นําไปถายทอดเพ่ือใหเกิดประโยชน สูงสุด และเรียนรูการใชชีวิต

บนความพอเพียง และใชชีวิตอยางมีความสุข  

๕. เพ่ือสรางความรัก ความสามัคคีของนักศึกษา ดวยกิจกรรมกลุม การใชชีวิตอยูรวมกัน  

๖. เพ่ือใหนักศึกษามีความเสียสละ มีน้ําใจชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

การดําเนินงานและกิจกรรม  

 ๑. บรรยายประวัติความเปนมของการตั้งชุมชนตําบลหนองสาหราย 

 ๒. ศึกษาดูงานผลิตภัณฑชุมชนตําบลหนองสาหราย ขาวสาร ดินปลูกตนไม โรงงานผลิตน้ําดื่ม 

 ๓. ศึกษาดูงานสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหราย ไมกวาดทางมะพราว จักรสานตะกรา 

 ๔. สรปุ ทบทวน แลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวางนักศึกษากับชุมชน   

ระยะเวลาการดําเนินงาน  

วันท่ี ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑  

สถานท่ีดําเนินงาน  

ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลหนองสาหราย จังหวัดกาญจนบุรี 

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดนิ 

  งบประมาณท่ีไดรับ ๖๐,๐๐๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๕๗,๘๑๒  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๕๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๕๐ คน 

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๖๕ รอยละ ๙๓.๐๐ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๖๒ รอยละ ๙๒.๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน คณะบริหารธุรกิจ 

ช่ือโครงการ โครงการการพัฒนาและการทําการตลาดผลิตภัณฑชุมชนบานถํ้าเสือ  

วัตถุประสงค ๑.เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนใหมีศักยภาพในการแขงขัน  

๒.เพ่ือถายทอดความรูงานและทักษะทางดานการตลาด  
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๓.เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจชุมชนและการตลาดกับชุมชน  

การดําเนินงานและกิจกรรม  

 สํารวจความตองการพ้ืนฐานของชุมชนบานถํ้าเสือ โดยการทําสินคาใหเปนสัญลักษณของชุมชนเปนสินคา

ประเภทหัตถกรรมแกะสลัก การผลิตกระเปาหนัง และสินคาประเภทอาหาร และใหความรู การถายทอดการบริหาร

จัดการดานการตลาดภายในชุมชนอยางยั่งยืน พัฒนากิจกรรมทางธุรกิจและสามารถพ่ึงตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ถายทอดความรูเก่ียวกับหลักการตลาดใหแกสมาชิกชุมชนบานถํ้าเสือเพ่ือสรางอาชีพอิสระและการพัฒนา

อาชีพโดยยึดหลักเศรฐกิจพอเพียง การสรางอัตลักษณใหแกชุมชนบานถํ้าเสือ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน

ใหมีศักยภาพในการแขงขันทางการตลาด ตอไป 

ระยะเวลาการดําเนินงาน    วันท่ี ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  

สถานท่ีดําเนินงาน  

ณ ชุมชนบานถํ้าเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

แหลงงบประมาณ งบประมาณงบรายได 

  งบประมาณท่ีไดรับ ๑๑๕,๒๑๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง    ๙๖,๑๔๒  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย สมาชิกชุมชนบานถํ้าเสือ ๓๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๑๐๐ คน 

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๒๖ รอยละ ๘๕.๒๐ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๒๖ รอยละ ๘๕.๒๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 



    77 

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ช่ือโครงการ โครงการนักสิ่งแวดลอมรวมใจใฝเรียนรูตามรอยพอ  

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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๒. เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงและเรียนรูจากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง (Activity Based Learning) 

การเรียนรูเศรษฐกิจพอพียง ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

๓. เพ่ือสรางนักศึกษารุนใหมท่ีจะสืบสานและนอมนําพระราชดําริและหลักการทรงงานในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และ

การเปนอยูอยางพอเพียง ไปใชในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง สามารถบูรณาการไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม 

๔. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะและชุมชน  

การดําเนินงานและกิจกรรม 

 ๑. ประสานงานกับสาขาวิชาใหนํานักศึกษาเขารวมโครงการ 

๒. ประสานงานศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน เพ่ือใหความรู ความเขาใจในเรื่องการปลูกตนไมในพ้ืนท่ีวาตองปลูก

ตนไมลักษณะใด ชนิดใด  

๓. เพ่ือสืบสานและนอมนําพระราชดําริและหลักการทรงงานในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และการเปนอยูอยางพอเพียง 

ไปใชในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง สามารถบูรณาการไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม 

   ๔. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะและชุมชน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน  

วันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

สถานท่ีดําเนินงาน  

ณ ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 

  งบประมาณท่ีไดรับ ๘๕,๔๐๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๖๒,๕๐๐  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๘๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๘๐ คน 

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๐ รอยละ ๙๒.๒๐ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๘๐ รอยละ ๙๔.๒๐     

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ช่ือโครงการ โครงการถายทอดองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ           สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ๒. เพ่ือศึกษางานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในดานตางๆ 
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 ๓. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดลอม 

 ๔. เพ่ือปลูกจิตสํานึกถึงหนาท่ีในการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และการรักษาสิ่งแวดลอม 

 ๕. เพ่ือใหความรู ความเขาใจในภูมิปญญาทองถ่ิน และหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การดําเนินงานและกิจกรรม 

๑. ประสานงานกับสาขาวิชาใหนํานักศึกษาเขารวมโครงการ 

๒. จัดโครงการเพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูในการทําน้ํายาสมุนไพร  เพ่ือใหนักศึกษาไดทําเปนอาชีพเสริมระหวาง

การศึกษา 

๓. อธิบายรายละเอียดการนําสมุนไพรมาใชในสวนประกอบ และสวนผสม 

๔. เปนการบูรณาการกับการเรียนการสอนโครงการนักสิ่งแวดลอมรวมใจใฝเรียนรูตามรอยพอ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน  

วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  

สถานท่ีดําเนินงาน  

ณ หองประชุมราชพฤกษณภิรมย ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดนิ 

  งบประมาณท่ีไดรับ ๖๒,๖๐๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๓๒,๕๐๐  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๗๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๗๐ คน 

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๕๐ รอยละ ๙๑.๙๐ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๔๙ รอยละ ๙๒.๔๐     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
ช่ือโครงการ โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานดานการอนุรักษและฟนฟูธรรมชาติโครงการพระราชดําริ  

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙  
๒. เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณเขานางพันธุรัตนไวเปนแหลงศึกษาธรรมชาติ และสถานท่ีทองเท่ียว  



    82 

๓. เพ่ืออนุรักษพ้ืนท่ีลุมน้ํา ตลอดจนสัตวปาและพันธุพืชตางๆ เก้ือหนุนระบบนิเวศท่ีมีอยูคงตอไป 

๔. เพ่ือสรางและปลูกจิตสํานึกใหกับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีเขารวมโครงการ 

การดําเนินงานและกิจกรรม 

ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย รองหัวหนาสํานักงาน อพ.สธ. ฝายวิชาการ เลขานุการคณะกรรมการ เปนวิทยากรในการ

บรรยาย ในกิจกรรมระยะท่ี ๑ และในระยะท่ี ๒ จะเปนการเตรียมพ้ืนท่ีปลูก ถางวัชพืชในพ้ืนท่ี และใสปุยในพ้ืนท่ีเดิมท่ี

ปลูก พรอมปลูกเพ่ิมเติม  ระยะท่ี ๓ ใสปุยแปลงท่ี ๒ เตรียมดินปลูกแปลงท่ี ๓ ทํารั้วก้ันแปลงปลูก  ระยะท่ี ๔ ถาง

วัชพืช ใสปุย ปลูกทดแทนตนไมท่ีตายในครั้งกอน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน     ดําเนินการท้ังหมด ๔ ระยะ  

ระยะท่ี ๑ วันท่ี ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ระยะท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

ระยะท่ี ๓ วันท่ี ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ระยะท่ี ๔ วันท่ี ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

สถานท่ีดําเนินงาน  

ระยะท่ี ๑   ดําเนินการ  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร  

  ระยะท่ี ๒ - ๔  ดําเนินการ ณ โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีบริเวณเขานางพันธุ  

         อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 

  งบประมาณท่ีไดรับ ๑๗๖,๖๐๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๑๔๖,๘๓๑  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๘๐ คน จํานวนผูเขารวมโครงการ ท้ัง ๔ ระยะ จํานวน ๒๓๕  คน 

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๙๒ รอยละ ๙๘.๒๙  

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๕.๐๐ รอยละ ๑๐๐   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน คณะศิลปศาสตร 
ช่ือโครงการ โครงการศิลปศาสตรรวมสนองพระราชดําริ สรางจิตสํานึกอนุรักษพันธุกรรมพืช  

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖๓ พรรษา ในป ๒๕๖๑  
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๒. เพ่ือสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบของพสกนิกรในการครองตนเปนคนดี เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท นอม

นําไปประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองและเหมาะสม  

๓. เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

การดําเนินงานและกิจกรรม 

 ๑. ผูเขารวมโครงการรับฟงการบรรยายความรูและข้ันตอนวิธีการปลูกตนกลา  

 ๒. ลงพ้ืนท่ีปลูกตนกลา ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  

วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

สถานท่ีดําเนินงาน  

ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

แหลงงบประมาณ งบประมาณงบรายได 

  งบประมาณท่ีไดรับ ๔๐,๐๐๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๔๐,๐๐๐  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๔๕ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๒๔๐ คน 

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๖๕ รอยละ ๙๓.๐๐  

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๕๖ รอยละ ๙๑.๒๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ช่ือโครงการ โครงการสืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือพัฒนาศักยภาพท่ีออกแบบสูสากล 

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือรวบรวมศึกษาองคความรูดานเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ินของไทย  

๒. เพ่ือใหบุคลากร นักศึกษา มีสวนรวม ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  
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๓. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการออกแบบของนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานจากภูมิปญญาไทยสูตลาดสากล 

การดําเนินงานและกิจกรรม 

๑. การบรรยายทฤษฎี ประวัติความเปนมา ความแตกตาง และกรรมวิธีการทําจักสานงานผักตบชวา งานไมไผ งานบาติ 

๒. กลายไทย และการพัฒนาการออกแบบจากภูมิปญญาทองถ่ินของหมูบานจักสานบางเจาฉา 

๓. แยกกลุมลงมือปฏิบัติการออกแบบจักสาน การออกแบบลวดลาย การออกแบบบรรจุภัณฑ จากวัสดุพืชทองถ่ิน   

ระยะเวลาการดําเนินงาน  

วันท่ี ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

สถานท่ีดําเนินงาน  

ณ  หมูบานกองเอกราช จังหวัดอางทอง  

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดนิ 

  งบประมาณท่ีไดรับ ๑๕๑,๐๐๐   บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๑๕๐,๕๐๐   บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๕๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๕๐ คน  

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๗๒ รอยละ ๙๔.๔๐   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ช่ือโครงการ โครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ  
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                     รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรของทางคณะไดมีความรูและทักษะท่ีถูกตองในการอนุรักษและใช

ประโยชนพันธุกรรมพืชและเปนการสนองพระราชดําริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี  

๒. เพ่ือเปนการปลูกสรางจิตสํานึกใหกับนักศึกษาและบุคลากรของทางคณะในการอนุรักษพืชพรรณท่ีเกิดข้ึนดวยความ

รัก ความหวงแหน และกตัญูรูคุณตอแผนดิน  

๓. เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นความสวยงามของธรรมชาติโดยสามารถนํามาประยุกตสรางสรรคกับงานออกแบบกับวิชา

สาขาท่ีเรียนได และไดศึกษาดูงานออกแบบอาคารสาธารณะเพ่ือใชเปนแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมได 

การดําเนินงานและกิจกรรม  

 ๑.นํานักศึกษารับฟงการบรรยายความรูเรื่องพันธุไมปาชายเลน ประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑธรรมชาติ

วิทยาเกาะและการอนุรักษพันธุพืช 

 ๒.รับฟงการบรรยายประโยชนของพันธุไมกับการักษาโรค เขาชมศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเลและเขาชม

พิพิธภัณฑกองทัพเรือ 

 ๓.รวมกันคิดสรางสรรคออกแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑใหกับชุมชน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  

วันท่ี ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

สถานท่ีดําเนินงาน  

ณ  อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 

  งบประมาณท่ีไดรับ ๑๓๑,๗๐๐   บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๑๓๐,๖๐๐   บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๕๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๕๐ คน  

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๖ รอยละ ๙๗.๒๒   

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๖๙  รอยละ ๙๓.๙๓ 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

ช่ือโครงการ โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ     

                         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ๒. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูถึงศิลปวัฒนธรรมของไทย 
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  ๓. เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

  ๔. เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมสืบสาน เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมไทย 

การดําเนินงานและกิจกรรม 

  การเรียนรู สืบทอด สืบสาน เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสิ่งทอพ้ืนถ่ิน คือสิ่งท่ีสําคัญของ

นักศึกษารุนใหม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงจัดกิจกรรม

ดําเนินโครงอนุรักษศิลปวัฒธรรมไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนไทย

ทรงดํา จังหวัดราชบุรี โดยมีทาน ผศ.กมล พรหมหลาวรรณ ทานรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่ง

ทอและออกแบบแฟชั่น เปนประธานเปดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค ใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูถึงวิถีการดําเนินชีวิต

พรอมท้ังเรียนรูศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินดานสิ่งทอ ฝกทักษะการทอผา และนํามาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลลาใหกับผา

ทอพ้ืนถ่ิน และเพ่ือเปนการสืบสาน อนุรักษ เผยแพร และพัฒนาสิ่งทอพ้ืนถ่ิน ใหเปนท่ีรูจักในสังคมปจุบัน ซ่ึงระยะเวลา 

๒ วันนี้นั้น นักศึกษาไดเรียนรูถึง ประวัติความเปนมาของชุมชนชาวไทยทรงดํา การนําฝายและไหม มาผลิตเปนเสนใย 

ตั้งแตกระบวนการแรก จนถึงการทอเปนผาผืน ท้ังเสนใยฝายและเสนใยไหม อีกท้ังนักศึกษายังไดเรียนรูวิถีชาวไทยทรง

ดํา ในการเลน อินกอนฟอนแครน พรอมท้ังรับประทานอาหารและรวมฟอนรําไปดวยกัน นอกจากนี้ นักศึกษายังไดนํา

ผาทอท่ีตนเองทอเสร็จในวันแรก นํามาทําผลิตภัณฑ "มะกอน" ซ่ึงเปนของเลนชนิดหนึ่งของชาวไทยทรงดํา เพ่ือให

นักศึกษานั้นเก็บเปนของท่ีระลึกกลับบานอีกดวย 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  

วันท่ี ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

สถานท่ีดําเนินงาน  

ณ ชุมชนไทยทรงดํา จังหวัดราชบุรี  

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 

  งบประมาณท่ีไดรับ ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง   ๙๙,๙๖๓.๒๐   บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๔๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๕๐ คน  

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๗๕ รอยละ ๙๕.๐๐   

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๘๘  รอยละ ๙๗.๕๐  

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

ช่ือโครงการ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ          
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           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ๒. เพ่ือใหนักศึกษามีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนและมีสวนรวมชวยเหลือสังคม 

           ๓. เพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศนปา และขยายพันธุกรรมพืช 

      ๔. เพ่ือเปนการอนุรักษและเพ่ิมผืนปาใหมีความอุดมสมบูรณ และเกิดระบบนิเวศนท่ีดีข้ึน 

  ๕. เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาระบบนิเวศนทางธรรมชาติ 

การดําเนินงานและกิจกรรม 

นักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศน ขยายพันธุกรรมพืช เปนการอนุรักษใหมีความอุดมสมบูรณ และ

เกิดระบบนิเวศนท่ีดีข้ึน และเพ่ือเรียนรูวิถีชุมชนรวมท้ังศึกษาหาความรูเก็บรวบรวมขอมูลพันธุกรรมพืช ของจังหวัด

นนทบุรี ตําบลบานใหม อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี โดยไดรับความรวมมือจาก องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ในการเขาชมการทําเกษตรพอเพียงตามรอยพอ ๑ ไร ๑ แสนบาท รวมท้ังนั่งเรือชมวิถี

ชาวบานริมน้ําและพืชพรรณตางๆของริมฝงคลอง ตําบอลบานใหม  

นอกจากนั้นนักศึกษาไดเดินทางเขามาศึกษาวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนตําบล เกาะเกร็ด อําเภอ ปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี โดยนักศึกษาไดเรียนรูประวัติศาสตรเครื่องปนดินเผา จากชางหนุย ซ่ึงมีการทําเครื่องปนมาหลายสิบป รวมท้ัง

ทําขนมไทย ทําผาบาติก และศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดานพันธุกรรมพืช ในเกาะเกร็ด และ นักศึกษาไดเรียนรูการปลูก

พืชผักสวนครัวและผลไม รวมท้ังไดเก็บหนอกะลา ซ่ึงเปนพืชทองถ่ิน นํามาทําอาหารทองถ่ิน นั้นคือ "ทอดมันหนอ

กะลา" และไดเรียนรูวิธีการทําพวงมะโหด เพ่ือใชตกแตงสถานท่ีในงานตางๆ มาตั้งแตสมัยโบราณ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  

วันท่ี ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

สถานท่ีดําเนินงาน  

ณ  อําเภอเกาะเกร็ด  อบต.บานใหม  จังหวัดนนทบุรี  

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 

  งบประมาณท่ีไดรับ ๖๐,๐๐๐   บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๕๙,๗๗๗.๘๐   บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๓๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๓๓ คน  

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๕๐ รอยละ ๙๐.๐๐   

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๖๖  รอยละ  ๙๓.๓๓  

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน กองศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือโครงการ โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา 

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

                         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

๒. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักการศึกษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกตองและ   



    94 

    นําไปปฏิบัติไดดวยตนเองตอไป  

๓. เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสํานึกและเขาใจถึงความสําคัญ และประโยชนในการศึกษาและอนุรักษ 

    ทรพัยากรธรรมชาติ รูจักหวงแหน นําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน และสามารถนําความรูไปถายทอด 

    ใหกับผูอ่ืนได 

๔.  

เพ่ือใหนักศึกษาไดพบปะ ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ 

    ทรัพยากรธรรมชาติ รวมกันกับวิทยากรและผูอ่ืน 

การดําเนินงานและกิจกรรม  

 ๑. นักศึกษารับฟงการบรรยายความรูเก่ียวกับพ้ืนท่ีปาไม พรรณไม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จาก

เจาหนาท่ีกรมปาไม เจาหนาท่ีรักษาพ้ืนท่ีของสถานีวิจัยฯ  

๒. นักศึกษาลงพ้ืนท่ีศึกษาเสนทางธรรมชาติของสภาพพ้ืนท่ีปาจริง  

๓. นําความรูท่ีไดมาปรับประยุกตใชเขากับการเรียนการสอน ใชในชีวิตประจําวัน และสามารถเก็บรวบรวมเปน

ฐานขอมูลได   

ระยะเวลาการดําเนินงาน  วันท่ี ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

สถานท่ีดําเนินงาน ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช  อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดนิ 

   งบประมาณท่ีไดรับ ๙๓,๐๐๐  บาท 

   งบประมาณท่ีใชจริง ๙๐,๙๖๐.๐๓  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๔๕ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๔๖ คน 

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๔ รอยละ ๙๖.๘๘   

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๘๑ รอยละ ๙๖.๒๕   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน กองศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือโครงการ โครงการราชมงคลพระนครสนองพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ         

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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๒. เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง และเรียนรูจากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริงในฐานการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง  ชุมชนและในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

๓. เพ่ือสรางนักศึกษารุนใหมท่ีจะสืบสาน และนอมนําพระราชดําริและหลักการทรงงานในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และ

การเปนอยูอยางพอเพียงไปใชในการดําเนิน  

ชีวิตท่ีถูกตองสามารถบูรณาการไปสูการ พัฒนาชุมชนและสังคม 

๔. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัย ชุมชน กับแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษา 

การดําเนินงานและกิจกรรม 

 ๑. รับฟงการบรรยายความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง    

 ๒. ลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานและทํากิจกรรมกลุม ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามฐานการเรียนรู  

               ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง   

 ๓. นําขอมูลท่ีไดมาสรุปในภาพรวมและนําเสนอดวยการ Present ผลงานท่ีนักศึกษาไดจัดทํา   

ระยะเวลาการดําเนินงาน  วันท่ี  ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

สถานท่ีดําเนินงาน ณ พ้ืนท่ี ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดนิ 

งบประมาณท่ีไดรับ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

   งบประมาณท่ีใชจริง ๙๘,๙๔๖.๗๕  บาท  

ผลการดําเนินงาน กลุมเปาหมาย ๕๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๖๑ คน  

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๕๖ รอยละ ๙๑.๑๕   

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๖๑ รอยละ ๙๒.๓๐   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม  
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หนวยงาน กองศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือโครงการ โครงการบํารุงรักษาตนไมในแปลง ๙๐๕ และศึกษาความหลากหลายทางกายภาพ   

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    

                         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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            ๒. เพ่ือใหนักศึกษาไดลงพ้ืนท่ีในการบํารุงรักษาตนไมท่ีปลูกดวยตนเอง และไดเห็นความสําคัญของปา 

                         ไมตอสิ่งมีชีวิตในโลก 

๓. เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษปาและพัฒนาอยางยั่งยืน 

๔ .เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ ในมทร.พระนคร และ อพ.สธ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 

    ปญหาและขอเสนอแนะซ่ึงกันและกันการดําเนินงานและกิจกรรม 

๑. รับฟงการบรรยายความรูเก่ียวกับธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา กายภาพวิทยา วัฒนธรรมและภูมิปญญา ตั้งแตยอดเขา

ถึงใตทะเล โดยวิทยากร อพ.สธ. ปราชญชาวบาน และวิทยากรผูเชี่ยวชาญ 

๒. ศึกษาดูงาน ณ แหลงศึกษาธรรมชาติพ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ ลงพ้ืนท่ีสํารวจเก็บขอมูลพืชพรรณ และปลูกปา

ซอมแซมเพ่ิมเติมสวนท่ีเสียหาย  

๓. จัดทําฐานขอมูล รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับธรรมชาติ ตนไมทุกชนิดในแปลง ๙๐๕   

ระยะเวลาการดําเนินงาน   วันท่ี  ๑๕- ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

สถานท่ีดําเนินงาน ณ พ้ืนท่ี อพ.สธ. แปลง ๙๐๕ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดนิ 

  งบประมาณท่ีไดรับ ๕๐,๐๐๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๔๘,๘๘๗.๐๑  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๕๕ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๕๑ คน  

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๙๐ รอยละ ๙๘.๐๐   

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๖๖ รอยละ ๙๓.๒๐   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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หนวยงาน กองศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือโครงการ โครงการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น   

วตัถุประสงค์ ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

๒. เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๓. เพ่ือนําเสนอความรู การคนควาวิจัยในการอนุรักษพันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัย แกผูเขาชม  
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นิทรรศการ ถึงความหลากหลายแหงศักยภาพของทรัพยากรไทย เพ่ือการใชประโยชนทรพัยากรอยางยั่งยืน 

๔. เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานการสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัย 

การดําเนินงานและกิจกรรม 

๑. สํารวจและรวบรวมผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามกรอบการดําเนินงานและกิจกรรมของโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

๒. นําเสนอผลการดําเนินงานจัดนิทรรศการ ท้ังรูปแบบการจัดแสดงขอมูลการศึกษาคนควาวิจัย โดยการใชบอรด

นิทรรศการนําเสนอ การจัดแสดงสาธิต สื่อวีดีทัศน และจัดแสดงผลิตภัณฑท่ีไดจากการวิจัย และแปรรูปสําเร็จ ใหกับ

นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีเขาชมนิทรรศการตลอดงาน   

ระยะเวลาการดําเนินงาน   วันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สถานท่ีดําเนินงาน ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี 

แหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดนิ 

  งบประมาณท่ีไดรับ ๓๖๑,๐๐๐  บาท 

  งบประมาณท่ีใชจริง ๓๑๓,๘๕๐  บาท  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ๑,๐๐๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๑,๐๘๐ คน  

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๘ รอยละ ๙๗.๕๒   

โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๘๒ รอยละ ๙๖.๓๑   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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     คณะผูจัดทํา 
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              ผลการดําเนินงาน และขอมูลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                                    

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทรพ.) 

 

 
ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม 

ผูชวยศาสตราจารยเจทญา  กิจเกิดแสง 

อํานวยการ / พิสูจนอักษร 

 

 

 

 

 

 

หัวหนางานอนุรักษส่ิงแวดลอม 

นายถาวร ออนลออ 

พิสูจนอักษร 

              

   

 

 

 

 

  นางสาวทัศนีย  นอยแดง                  นางสาวนวลพรรณ จําปาเทศ     นายศิริวัฒน สายสุนทร 

  เรียบเรียง/ประสานงาน          ภาพถาย                        ภาพถาย  


