ราชมงคลพระนครสดุดี
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระภูมีปิ่นฟ้า

ชาวไทย

เสด็จทั่วปฐพีได้

ไม่ล้า

บ�ารุงถิ่นยากไร้

ราษฎร์ยั่งยืนถ้วนหน้า

ถึงแก่น

ธ ทรงรักษ์แผ่นพื้น

ทรงช่วยน�ารักษา
ปกปักอย่างรู้ค่า

ยอดเขาแผ่จรดฟ้า

ทั่วทั้งแดนไทย

ทรัพยา กรไทย
ทั่วหน้า
ตั้งแต่

สู่ท้องทะเลไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
ผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม
ร้อยกรอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร
สมุนไพร

ไทยนี้

มีค่ามาก

แต่ปู่ย่า

ตายาย

ใช้กันมา

พระเจ้าอยู่หัว
ควรลูกหลาน

เป็นเอกลักษณ์
วิจัยมา

รู้ประโยชน์

เพื่อคนไทย

ทรงฝาก
รู้รักษา

ของชาติ

ประยุกต์ใช้
รู้คุณโทษ
อยู่รอด

ให้รักษา
ใช้สืบไป

ควรศึกษา

ให้เหมาะสมัย
สมุนไพร

ตลอดกาล

สาร

จากผู้บริหาร

สารจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ร่ ว มสนอง
พระราชด� า ริ โ ครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด� า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ก่อนการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อครั้งยังเป็นสถาบัน
เทคโนโลยี ร าชมงคล และเมื่ อ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว ก็ ไ ด้ ส นอง
พระราชด� า ริ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนกระทั่ ง ถึ ง ปั จ จุ บั น ด้ ว ยส� า นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ พ ระองค์ ท รงสื บ สานพระราชปณิ ธ านต่ อ จากพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้อยู่กับ
ลูกหลานสืบต่อไป
มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและงาน
วิจัยในการที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม่ว่าจะเป็นกรอบการใช้ประโยชน์
กรอบการสร้างจิตส�านึก ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีความรักหวงแหน
ในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเรา เห็นคุณค่าและความส�าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และยิง่ ปัจจุบนั ประเทศไทยได้รบั ผลกระทบจากการ
ท�าลายทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ห็นได้ชดั เจนไม่วา่ จะเป็นการเกิดภัย
พิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือความแห้งแล้ง ซึ่งล้วนเป็นผลที่เกิด
จากการท�าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทีม่ สี ว่ นร่วมในการด�าเนินงาน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�า ริ สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ สนองพระราชด�าริโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร และมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
สนองพระราชด�าริเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรของชาติสืบไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สารจากรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายวิชาการและ
วิจัย มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนองพระราชด�าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้ คณาจารย์ และนักศึกษา ได้บรู ณาการ
งานวิชาการและวิจัยเข้ากับงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพื่อเห็นความ
ส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ของไทยให้เป็นมรดกสืบต่อไป และมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะบูรณาการ
ร่วมกับชุมชน เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูข้ องมหาวิทยาลัย จากทัง้ สร้างเพือ่
เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ครบวงจร ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นประโยชน์แท้
ต่อชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

สารจากรองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติของไทยไว้ให้อยูค่ กู่ บั คนไทยเป็นบทบาทหน้าทีส่ า� คัญ
ที่นักศึกษาทุกคนต้องได้รับการปลูกฝัง เพราะนักศึกษาในวันนี้ย่อมเป็น
พลเมืองที่มีบทบาทส�าคัญต่อชาติ ในฐานะที่รับผิดชอบงานด้านกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า จึงรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีเ่ ป็นส่วนส�าคัญทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้
นักศึกษาได้รจู้ กั รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะได้สนอง
พระราชด�าริในโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมทีไ่ ด้ดา� เนินมาแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ล้วนเป็นกิจกรรมที่
นักศึกษาทุกคณะ ได้รบั การปลูกฝังในการสร้างจิตส�านึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรให้เห็นคุณค่าของทรัพยากร ตลอดจนรู้จักใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช เพื่อให้มีทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืนทั้งสิ้น และมหาวิทยาลัย
จะได้สนองพระราชด�ารินตี้ อ่ ไปอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
ประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สารจากผูอ้ าำ นวยการกองศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองศิลปวัฒนธรรม มีความภาคภูมิใจที่ได้รับมอบหมายให้
สนองพระราชด� า ริ โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้ประสานงานการด�าเนินงาน ระหว่างคณะ
ทั้ง ๙ คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้สอดคล้องกับกรอบและ
กิจกรรมของโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช โดยได้รบั ค�าปรึกษา และชีแ้ นะ
การด�าเนินงานจาก รองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
คือ คุณพรชัย จุฑามาศ และเลขานุการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
คือ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
การรายงานผลการด�าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จึ ง เป็ น การรวบรวมผลการด� า เนิ น งานการสนองพระราชด� า ริ
ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนครในปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมสนองพระราชด�าริ ๗๐ โครงการ
มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณโดยประมาณจ�านวน
๑,๔๖๙ คน งบประมาณที่ได้รับ ๑๓,๓๒๐,๑๙๐ บาท และงบประมาณ
ที่ใช้จริง ๑๑,๕๘๙,๓๐๒.๔๔ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพัน
สามร้อยสองบาทสีส่ บิ สีส่ ตางค์) อันเป็นผลงานจากทุกคณะ และหน่วยงาน
สถาบันวิจยั และพัฒนา ตลอดจนกองศิลปวัฒนธรรม ทีไ่ ด้รว่ มกันด�าเนินงาน
ขอขอบคุณคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จาก ๙ คณะ ตลอดจน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้ส่งข้อมูลผลการด�าเนินงานเพื่อรวบรวมเป็น
รายงานฉบับนี้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่กองศิลปวัฒนธรรม ผู้ที่มีส่วนร่วม
ทั้งหมดที่ท�าให้กิจกรรมทุกกิจกรรมส�าเร็จ ลุล่วงด้วยดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
ผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม
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คำานำา
รายงานผลการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดท�าขึน้ เพือ่ รวบรวมผลการด�าเนินงาน
จาก ๙ คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการด�าเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดภายในเล่มประกอบด้วย อาศิรวาทราชมงคลพระนครสดุดเี ทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระผูท้ รง
เป็นผู้น�าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชสมุนไพร สารจากอธิการบดี สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สารจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สารจากผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการด�าเนินงานตามกรอบการด�าเนินงาน
ของแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ปีที่ห้า(ตุลาคม ๒๕๕๔ –กันยายน ๒๕๕๙) ประกาศ อพ.สธ.ที่ ๒๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริฯ ประกาศที่ อพ.สธ.๒๙/๒๕๕๗ เรือ่ งแต่งตัง้ คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานโครงการ
อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(อพ.สธ–มทรพ.) รายงานผลการด�าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สนองพระราชด�าริโดย มทร.พระนคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ –กันยายน
๒๕๕๗) การด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ประมวลภาพการประชุมใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พื้นที่การด�าเนินงานแยกตามกิจกรรมของ อพ.สธ. และคณะผู้จัดท�า
ผูจ้ ดั ท�าขอขอบคุณท่านอธิการบดี ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯ ทัง้ ๙ คณะ
และสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันท�าให้กิจกรรม
ทุกกิจกรรมส�าเร็จ ลุล่วง และสามารถรวบรวมเป็นรายงานผลการด�าเนินงานเล่มนี้ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณค่ะ
คณะผู้จัดท�า
กองศิลปวัฒนธรรม
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ประวัติ

ความเป็นมา

พื้นป่า ณ แปลง ๙๐๕ จ.กาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมา
จากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ฯ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น จาก
สายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สืบสานต่อโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๐๓ ทรงพยายามปกปักยางนา
ในฤดูร้อนเกือบทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จแปรพระราชฐาน ไปประทับแรม ณ วังไกลกังวลหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในระยะแรกเสด็จ พระราชด�าเนินโดยรถไฟ ต่อมาเสด็จฯ โดยรถยนต์ เมื่อเสด็จฯ ผ่านอ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
สองข้างทางมีตน้ ยางขนาดใหญ่ขนึ้ อยูม่ าก ทรงมีพระราชด�าริทจี่ ะ สงวนป่าต้นยางนีไ้ ว้เป็นสวนสาธารณะ ด้วยพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์
แต่ไม่สามารถจัดถวายได้ตามพระราชประสงค์ เพราะมีราษฎร เข้ามาท�าไร่ท�าสวนในบริเวณนั้นมาก จะต้องจ่ายเงินทดแทนในการหาที่
ใหม่ในอัตราที่ไม่สามารถจัดได้
พ.ศ. ๒๕๐๔ ป่าสาธิตทดลอง
เมื่อไม่สามารถด�าเนินการปกปักต้นยางนาที่อ�าเภอท่ายางได้ จึงทรงทดลองปลูกต้นยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดยางที่เก็บจาก
ต้นยางนาในเขตอ�าเภอท่ายาง ในกระถางบนพระต�าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกต้นยางนาเหล่านั้นในแปลงทดลอง
ใกล้พระต�าหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา พร้อมข้าราชบริพาร เมือ่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๔ จ�านวน ๑,๒๕๐ ต้น แม้ตน้ ยางทีท่ า่ ยางสูญสิน้
แต่พันธุกรรมของยางนาเหล่านั้นยังอนุรักษ์ไว้ได้ที่สวนจิตรลดา
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น�าพรรณไม้จากภาคต่างๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา เพื่อให้เป็น
ที่ศึกษาพรรณไม้ ของนิสิตนักศึกษาแทนที่จะต้องเดินทางไปทั่วประเทศ
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. ๒๕๒๘ ทรงใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนุรักษ์พืช
วันพืชมงคล ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารห้องปฏิบตั กิ ารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช ทีโ่ ครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา
และทรงมีพระราชกระแสให้อนุรักษ์ต้นขนุนหลังพระต�าหนัก ไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวังโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๙ ทรงให้อนุรักษ์พันธุกรรมหวาย
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเตรียมการแก้ปัญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต
พ.ศ. ๒๕๒๙ สวนพืชสมุนไพร
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ นอกจากมีพระราชด�าริให้มกี ารอนุรกั ษ์พนั ธุห์ วายแล้ว ยังได้จดั ท�าสวนพืชสมุนไพร ขึน้ ในโครงการส่วนพระองค์ฯ
สวนจิตรลดา เพื่อรวบรวม พืชสมุนไพรมาปลูกเป็น
แปลงสาธิ ต และรวบรวมข้อมูลสรรพคุณตลอดจน
การน�าไปใช้ประโยชน์กับทั้งให้มีการศึกษาการขยาย
พันธุ์พืชสมุนไพร โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเผย
แพร่ความรู้ที่ได้สู่ประชาชน
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชทานให้กบั เลขาธิการ
พระราชวัง
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด�าริ
กับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและ
ผู้อ�านวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา
ให้อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและด�าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ ได้เริ่ม
ด�าเนินการ โดยฝ่ายวิชาการโครงการส่วนพระองค์ฯ ส�าหรับงบประมาณด�าเนิน
งานนั้นส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ได้สนับสนุนให้กบั โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ ฯ โดยจั ด สร้ า งธนาคารพื ช พรรณขึ้ น
ในปี ๒๕๓๖ ส�าหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ และสนับสนุนงบประมาณด�าเนินงานทุกกิจกรรมของโครงการ
พ.ศ ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ส�าหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชว่า ควรอนุรักษ์พันธุ์ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจไว้ด้วย และตามเกาะต่างๆ มีพืชพรรณอยู่มาก
แต่ยังไม่มีผู้สนใจเท่าไร จึงน่าจะมีการส�ารวจพืชพรรณตามเกาะด้วย ทรงให้หาวิธีด�าเนินการ ให้มีข้อมูลที่จะได้รู้ว่าใครท�าอะไรเกี่ยวกับ
พันธุกรรมพืชของหน่วยงานต่างๆ ให้สอื่ ถึงกันในระบบเดียวกันได้ จวบจนปัจจุบนั โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯ มีหน่วยงานและสถาน
ศึกษา ได้เข้าร่วมสนองพระราชด�าริทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระองค์ได้ทรงอนุรกั ษ์ทรัพยากรอันมีคณ
ุ ค่ามหาศาลให้เป็นสมบัตขิ องแผ่นดินเป็นมรดกตกทอดแก่ลกู หลานไทย
สืบไป

การดำาเนินงาน

แนวทาง
ตามกรอบการดำาเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่ห้า
(ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๙)
ช่องเขาขาด จ.กาญจนบุรี

18

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แนวทางการดำ
า
เนิ
น
งาน
ตามกรอบการดำาเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ.

ตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
กิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ข้างต้น จึงก�าหนดแนวทางและ
แผนการด�าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีทหี่ า้ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔–กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมี ๓ กรอบการด�าเนินงาน
๘ กิจกรรม ถึงแม้ว่าชื่อของกิจกรรมทั้ง ๘ กิจกรรมนั้น จะมีค�าว่าพืชลงท้ายในทุกกิจกรรม แต่ในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้าของ อพ.สธ.
นั้นไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่ทรัพยากรพันธุกรรมพืช แต่ยังรวมถึงทั้ง ๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
การด�าเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประกอบด้วย ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม ดังนี้

๑ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช มีเป้าหมายทีจ่ ะปกปักพืน้ ทีป่ า่ ธรรมชาติ นอกเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในศูนย์วิจัยและสถานีทดลอง
ป่าที่ประชาชนร่วมใจกันปกปัก ซึ่งเมื่อรักษาป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิมในแต่ละพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้มีกระจาย
ทั่วประเทศในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชเป็นกิจกรรมที่ด�าเนินการส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมในพื้นที่
ที่ก�าลังจะเปลี่ยนแปลงหรือสูญสิ้นจากการพัฒนา เช่น จากการท�าอ่างเก็บน�้า ท�าถนน การพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากป่าธรรมชาติ
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือการท�าโรงงานอุตสาหกรรม การจัดท�าบ้านจัดสรร ฯลฯ ซึ่งพันธุกรรมในพื้นที่เหล่านั้นจะสูญไป การนี้ได้ส่ง
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ออกส�ารวจเก็บรวบรวม ในรูปเมล็ด กิ่ง ต้น เป็นการด�าเนินการนอกพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
ในทุก เขตพรรณพฤกษชาติ
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการน�า
พันธุกรรมไปเพาะปลูก ในพื้นที่ที่ปลอดภัย ในศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ ที่มีอยู่ ๖ ศูนย์ทั่วประเทศ
ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร พื้นที่ที่จังหวัดหรือสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมสนองพระราชด�าริ อพ.สธ.

มีการด�าเนินการรับ- ส่งพันธุกรรมพืชไปตามพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ของ อพ.สธ. ตามที่ต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนและฝากเพาะขยายพันธุ์
ดูแลรักษา ทดลองปลูกโดยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ตามศูนย์และพื้นที่ต่างๆ ของ อพ.สธ.

๒ กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๔-๖ ดังนี้

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมทีด่ า� เนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช ทีส่ า� รวจ
เก็บรวบรวมมาปลูกรักษาไว้ โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา
การปลูกเลีย้ ง การเขตกรรม ส�าหรับในห้องปฏิบตั กิ ารมีการศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบ รงควัตถุ กลิน่ การใช้ประโยชน์ในด้านอืน่ ๆ
เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในแต่ละสายต้น ในด้านการด�าเนินงานวิจัยในกิจกรรมที่ ๔ นี้เป็นการด�าเนินงานโดยความร่วมมือ
ของเจ้าหน้าที่นักวิจัยของ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชด�าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือนักวิจยั ในชมรมคณะปฏิบตั งิ านวิทยาการ ในหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมสนองพระราชด�าริ
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
แนวทาง “การท�าศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยมีคอมพิวเตอร์ นั้นควรให้มีโปรแกรมที่สามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเป็นภาพสี
ได้เพือ่ สะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า จะเห็นได้วา่ ในขณะนัน้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านการจัดการภาพนัน้ ยังท�าได้ล�าบาก โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดอาคารธนาคารข้อมูลพันธุกรรมพืช ในวันพืชมงคล พ.ศ. ๒๕๓๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ กับกรมป่าไม้ ได้จัดท�างานฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง และทรงพระราชทานให้ด�าเนินการท�าฐานข้อมูล
พรรณไม้แห้ง บันทึกตัวอย่างพรรณไม้แห้งบันทึกลงแผ่น Photo CD และเมื่อแล้วเสร็จให้ท�าส�าเนาให้หน่วยงานนั้น ๆ

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพ์ ชื กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพ์ ชื เป็นกิจกรรมทีน่ า� ข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืช
ทีไ่ ด้จากการศึกษา ประเมิน การส�ารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชทีม่ นี า� มาให้ผทู้ รงคุณวุฒศิ กึ ษาและวางแผนพัฒนาพันธุพ์ ชื
เพือ่ ให้มพี นั ธุต์ ามความต้องการในอนาคต โดยเป็นการวางแผนระยะยาว ๓๐ ปี ๕๐ ปี ว่าจะมีพนั ธุพ์ ชื ลักษณะต่างๆ ทีต่ อ้ งการของช่วงเวลา
เป็นการพัฒนาคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งเมื่อได้แผนพัฒนาพันธุ์พืชแต่ละชนิด จะน�าทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และพระราชทานให้กับหน่วยงานที่มีหน่วยงานในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เช่น
กรมวิชาการเกษตร ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ ฯลฯ

๓ กรอบการสร้างจิตส�านึก ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๗ – ๘ ดังนี้

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่จะสร้างจิตส�านึก ให้เยาวชน บุคคลทั่วไป
ให้เข้าใจถึงความส�าคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส�าคัญ
ต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชด�าริให้ด�าเนินการกับเยาวชน โดยการฝึกอบรมให้เห็น
ประโยชน์ ความงดงาม เกิดความปิติ ที่จะท�าการอนุรักษ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานพิพิธภัณฑ์พืช
(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา, งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และการฝึกเรียนรู้ทรัพยากรทะเลเป็นต้น) เพื่อเป็นสื่อใน
การสร้างจิตส�านึกด้านอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนัน้ ได้ใกล้ชดิ กับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิด
ส�านึกในการอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป
กิ จ กรรมที่ ๘ กิจ กรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ ก รรมพื ช
เป็นกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินการสนับสนุน นอกจากกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ส�ารวจเก็บรวบรวม ปลูกรักษา อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

19

ประกาศที่ อพ.สธ. ๒๕/๒๕๕๗

แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน

เรื่อง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภูเขาหัวเขาจีน จ.ราชบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

21

22

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

23

24

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25

26

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศที่ อพ.สธ. ๒๙/๒๕๕๗

แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน

เรื่อง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แม่น้ำาแควน้อย จ.กาญจนบุรี

28

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

29

แต่งตั้งคณะทำางาน

คำาสั่ง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทรพ.)
แปลงปลูกข้าว ณ พื้นที่ แปลง ๙๐๕ จ.กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

31

32

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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ผลการดำาเนินงาน

รายงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำาริ โดย มทร.พระนคร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
(ตุลาคม ๒๕๕๖–กันยายน ๒๕๕๗)
Tag ติดต้นไม้ ณ แปลง ๙๐๕ จ.กาญจนบุรี

รายงานผลการด�าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ร่วมสนองพระราชด�าริ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อพ.สธ. – มทรพ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมสนองพระราชด�าริฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งสิ้น ๗๐ โครงการ
ในงบประมาณที่เสนอขอ ๑๓,๓๒๐,๑๙๐ บาท งบประมาณใช้จริง ๑๑,๕๘๙,๓๐๒.๔๔ บาท
โดยกรอบที่ ๑ ในกรอบการเรียนรู้ ทรัพยากรไม่มหี น่วยงานด�าเนินงานในกรอบและกิจกรรมนี้ กรอบที่ ๒ กรอบการใช้ประโยชน์
ด�าเนินการในกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ๔๑ โครงการ กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
๑ โครงการ กรอบที่ ๓ กรอบการสร้างจิตส�านึก กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๒๘ โครงการ โดยมี
รายละเอียดผลการด�าเนินงาน ดังนี้
กรอบที่ ๑ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
ไม่มีหน่วยงานที่ด�าเนินงานในกิจกรรมนี้
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ไม่มีหน่วยงานที่ด�าเนินงานในกิจกรรมนี้
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ไม่มีหน่วยงานที่ด�าเนินงานในกิจกรรมนี้
กรอบที่ ๒ กรอบการใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
หน่วยงานมีโครงการที่ด�าเนินงานในกิจกรรมนี้ ๔๑ โครงการ ดังนี้
ลำ�ดับ หน่วยง�น

ชื่อโครงก�ร

โครงการตามรอยพระ
ราชดำาริเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประม�ณ (บ�ท)
เสนอขอ
๑๕๐,๐๐๐

ใช้จริง
๑๕๐,๐๐๐

๑

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

๒

มหาวิทยาลัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เทคโนโลยี ผลิตเส้นด้ายพิเศษเพื่อการ
ราชมงคล ผลิตผืนผ้าจากเศษวัสดุสิ่งทอ
พระนคร

๑๓๕,๐๐๐

๓

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

๑๓๕,๐๐๐

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ทำาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน
และของที่ระลึกเพื่อเพิ่มมูลค่า
เศษวัสดุสิ่งทอ

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลก�รดำ�เนินง�น

บุคคล/หน่วยง�น
ที่รับผิดชอบ

งบราย
จ่าย

๑. นักศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
รวบรวมข้อมูลของสมุนไพรต่างๆ
๒. แปรรูปสมุนไพรให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถอุปโภคและ/
หรือบริโภคได้
๓. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรให้กว้างขวางขึ้น

๑๓๕,๐๐๐

งบราย
จ่าย

๑. นักศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
โครงการต่อเนือ่ ง ปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๗
รวบรวมข้อมูลของสมุนไพรต่างๆ
๒. แปรรูปสมุนไพรให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถอุปโภคและ/
หรือบริโภคได้
๓. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรให้กว้างขวางขึ้น

ผู้วิจัย น.ส.อัชชา
หัยทยานานนท์,
ร.ศ.บุษรา สร้อยระย้า,
น.ส.ประพาฬภรณ์
ธีรมงคล
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

๑๓๕,๐๐๐

งบราย
จ่าย

๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำา
โครงการต่อเนือ่ ง ปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๗
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและ
ของที่ระลึกเพื่อเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุ
สิ่งทอแก่กลุ่มชุมชนและผู้สนใจ
๒.ประเมินผลการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการทำาผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในบ้านและของที่ระลึกเพื่อ
เพิ่มมูลค่าเศษวัสดุสิ่งทอ

ผู้วิจัย ผศ.ลักขณา
จาตกานนท์,
ผศ.จุฑาทิพย์
รัตนะนราพันธ์,
น.ส.สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

หม�ย
เหตุ

ระยะที่ ๑
คณะเทคโนโลยี
วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ คหกรรมศาสตร์
โครงการศรีนครินทราบรมราชชนนี
จ.เพชรบุรี
ระยะที่ ๒
ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
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ลำ�ดับ หน่วยง�น

โครงการ
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ชื่อโครงก�ร

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประม�ณ (บ�ท)
เสนอขอ
๙๐,๐๐๐

ใช้จริง
๙๐,๐๐๐

๔

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สร้างตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุสิ่งทอ

๕

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

หลักสูตรการฝึกอาชีพเพื่อส่ง
เสริมรายได้ผู้สูงอายุสำาหรับ
ชมรมผู้สูงอายุ
ตำาบลอุทัย อำาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประยุกต์ใช้เปลือกและ
เมล็ดแตงโมเหลือทิ้งในการ
ผลิตอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
พัฒนาอาชีพแก่ชุมชน

๒๒๕,๐๐๐

๒๒๕,๐๐๐

๖

มหาวิทยาลัย การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโม
เทคโนโลยี ในการผลิตภัณฑ์อาหารกึ่ง
ราชมงคล สำาเร็จรูป
พระนคร

๒๒๕,๐๐๐

๑๒๗,๖๐๐

๗

มหาวิทยาลัย การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโม
เทคโนโลยี ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ราชมงคล
พระนคร

๑๘๐,๐๐๐

๖๓,๐๐๐

๘

มหาวิทยาลัย การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโม
เทคโนโลยี ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและ
ราชมงคล ขนมหวาน
พระนคร

๑๘๐,๐๐๐

๗๒,๓๙๐

๙

มหาวิทยาลัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอส
เทคโนโลยี สำาเร็จรูปจากเปลือกแตงโม
ราชมงคล ที่เหลือใช้
พระนคร

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลก�รดำ�เนินง�น

งบราย
จ่าย

๑.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้าง โครงการต่อเนื่อง
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ ปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๗
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จาก
เศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้งแก่ กลุ่ม
ชุมชน และผู้สนใจ
๒.ประเมินผลการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสร้างตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากเศษวัสดุสิ่งทอ

งบราย
จ่าย

โครงการต่อเนื่อง
ปี ๒๕๕๗ -๒๕๕๘

๑.สร้างหลักสูตรการฝึกอาชีพเพื่อ
ส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่
ในชมรมผู้สูงอายุ ต.อุทัย อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
๒.หาประสิทธิภาพของหลักสูตร
การฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้
ผู้สูงอายุสำาหรับชมรมผู้สูงอายุ
ต.อุทยั อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
๓. นำาหลักสูตรการฝึกอาชีพ
เพื่อส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ
สำาหรับชมรมผู้สูงอายุ ต.อุทัย
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มี
ประสิทธิภาพไปขยายผลกับกลุ่ม
เป้าหมาย
งบ
เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
แผ่นดิน เคมีของเปลือกแตงโม เพื่อศึกษา
ปริมาณที่เหมาะสมในการใช้เปลือก
แตงโมกับผลิตภัณฑ์อาหารกึ่ง
สำาเร็จรูป วิเคราะห์คุณภาพ ศึกษา
การยอมรับของผู้บริโภค

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
- ศึกษาการยอมรับอาหารจาก
เปลือกแตงโม

บุคคล/หน่วยง�น
ที่รับผิดชอบ
ผู้วิจัย อ.อัจฉราวรรณ
ณ สงขลา,
น.ส.ณัฐชยา เปียแก้ว,
น.ส.ไตรถิกา พิชิตเดช,
น.ส.มัลลิกา จงจิตต์/
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
ผศ.อภิรัติ โสฬศ,
น.ส.นิอร ดาวเจริญพร,
น.ส.รุ่งฤทัย รำาพึงจิต/
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

ผู้วิจัย
นางเกศรินทร์
เพ็ชรรัตน์ /
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ
งบ
๑.เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสม - ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
ผู้วิจัย
แผ่นดิน ของเปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์
- ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และเอกสาร ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย,
เบเกอรี่
ที่เกี่ยวข้อง
น.ส.นันทวัน ชมโฉม,
๒.เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
น.ส.สุมภา เทิดขวัญชัย
เบเกอรี่จากเปลือกแตงโม
/ คณะเทคโนโลยี
๓.เพื่อศึกษาการยอมรับของ
คหกรรมศาสตร์
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
จากเปลือกแตงโม
งบ
๑.เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสม - ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
ผู้วิจัย นายนพพร
แผ่นดิน ของเปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์
- ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และเอกสาร สกุลยืนยงสุข /
ไอศกรีม เยลลี่ และแยม
ที่เกี่ยวข้อง
คณะเทคโนโลยี
๒.เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ศึกษากรรมวิธีการผลิตไอศกรีม คหกรรมศาสตร์
ไอศกรีม เยลลี่ และแยมจากเปลือก เยลลี่ และแยม
สาขาวิทยาศาสตร์การ
แตงโม
อาหารและโภชนาการ
๓.เพื่อศึกษาการยอมรับของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
เยลลี่ และแยมจากเปลือกแตงโม
งบราย ๑.เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสม
โครงการต่อเนื่อง
นายเชาวลิต อุปฐาก,
จ่าย
ของเปลือกสีขาวของแตงโมที่
ปี ๒๕๕๗ -๒๕๕๘
ดร.วไลภรณ์ สุทธา,
เหลือทิ้งจากการรับประทานใน
นายเจตนิพัทธ์
ผลิตภัณฑ์ซอส
บุรยสวัสดิ์
๒.เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยี
ซอสสำาเร็จรูปที่ใช้เปลือกสีขาวของ
คหกรรมศาสตร์
แตงโมที่เหลือทิ้งจากการทานเนื้อ
๓.เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้
บริโภค (Consumer test) ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ซอสที่ใช้เปลือกสีขาวของ
แตงโมเหลือทิ้งจากการทานเนื้อ
๔.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสแปรรูปเปลือก
สีขาวของแตงโมที่เหลือทิ้งจากการ
ทานเนื้อสู่ชุมชน

หม�ย
เหตุ

ลำ�ดับ หน่วยง�น

ชื่อโครงก�ร

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประม�ณ (บ�ท)
เสนอขอ
๑๘๐,๐๐๐

ใช้จริง
๙๐,๐๐๐

๑๐

มหาวิทยาลัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้าพริก
เทคโนโลยี ประเภทผัดจากเปลือกแตงโม
ราชมงคล เหลือทิง้
พระนคร

๑๑

มหาวิทยาลัย การประยุกต์ใช้เมล็ดแตงโมที่
เทคโนโลยี เหลือทิ้งทดแทนถั่วลิสงในการ
ราชมงคล ผลิตอาหารไทย
พระนคร

๑๘๐,๐๐๐

๖๑,๕๐๐

๑๒

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

ศึกษาและพัฒนาการทำาขนม
ไทยพื้นบ้าน จ.สุพรรณบุรี
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิง
พาณิชย์

๒๗๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๓

มหาวิทยาลัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
เทคโนโลยี โยเกิรต์ เสริมว่านหางจระเข้
ราชมงคล
พระนคร

๑๓๕,๐๐๐

๖๐,๗๕๐

๑๔

มหาวิทยาลัย การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าว
เทคโนโลยี สู่เชิงพาณิชย์
ราชมงคล
พระนคร

๒๒๕,๐๐๐

๑๐๕,๗๕๐

๑๕

มหาวิทยาลัย การออกแบบฉลากและ
เทคโนโลยี สัญลักษณ์ดูแลรักษา
ราชมงคล ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง
พระนคร

๑๘๐,๐๐๐

๗๒,๐๐๐

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

งบราย
จ่าย

๑.เพื่อนำาแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดำารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
มาปฏิบัติจริง
๒.เพื่อศึกษาวิจัยการใช้เปลือก
แตงโมเหลือทิ้งในผลิตภัณฑ์นำ้าพริก
ประเภทผัด
๓.เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
นำ้าพริกตามมาตรฐาน มผช.
๔.เพื่อศึกษาการยอมรับของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นำ้าพริก
๕.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้าพริกที่มี
เปลือกแตงโมเหลือทิ้งเป็นส่วน
ประกอบ สู่ชุมชน(ต่อเนื่องปีที่ ๒)
งบ
ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและ
แผ่นดิน ทางเคมีของเมล็ดแตงโมที่เหลือทิ้ง
ตามท้องตลาดเพื่อเป็นแนวทางใน
การผลิตอาหารไทย นำาเมล็ดแตงโม
ทดแทนถั่วลิสงมาใช้ในการผลิต
อาหารไทย ทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภค เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
การประยุกต์ใช้เมล็ดแตงโมที่
เหลือทิ้งทดแทนถั่วลิสงในการผลิต
อาหารไทยสู่ชุมชน
งบ
เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาการผลิต
แผ่นดิน ขนมไทยพื้นบ้านที่ยังคงอนุรักษ์
ความเป็นไทยในชุมชนต่างๆ ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อ
รวบรวมภูมิปัญญา

งบรายได้ เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
เคมีของเนื้อว่านหางจระเข้
การศึกษากระบวนการผลิตและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิรต์
เสริมว่านหางจระเข้ ได้แก่ ศึกษา
ปริมาณโยเกิร์ต ที่เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริม
ว่านหางจระเข้ ศึกษาเนือ้ ว่านหางจระเข้
ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
โยเกิร์ต นำาผลิต ภัณฑ์วิเคราะห์
คุณภาพ และศึกษาการยอมรับของ
ผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
โยเกิร์ตเสริมว่านหางจระเข้ นำาผล
งานถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน
ที่สนใจ
งบ
๑.เพื่อศึกษากรรมวิธีการแยกเส้นใย
แผ่นดิน จากซังข้าว
๒.เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ
ของเส้นใยจากซังข้าว
๓.เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตเส้น
ด้ายจากเส้นใยจากซังข้าว
งบ
๑.เพื่อศึกษารูปแบบฉลากและ
แผ่นดิน สัญลักษณ์ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
สิ่งทอพื้นเมือง
๒.เพื่อออกแบบฉลากและ
สัญลักษณ์ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
สิ่งทอพื้นเมือง
๓.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อฉลากและสัญลักษณ์
ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง

ผลก�รดำ�เนินง�น

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
- ส่งผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ทางเคมี

บุคคล/หน่วยง�น
ที่รับผิดชอบ

หม�ย
เหตุ

ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์,
ผศ.สาสนา ขวยเขิน,
ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ
ภู่เสม /
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
น.ส.ดวงกมล ตัง้ สถิตพร
พัฒนาสูตรการผลิตเมล็ดแตงโม / คณะเทคโนโลยี
ทดแทนถัว่ ลิสงในการผลิตอาหารไทย คหกรรมศาสตร์
แต่ละประเภท และออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สำาหรับผลิตภัณฑ์อาหารจาก
เมล็ดแตงโม

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
ศึกษาอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้เหมาะสม ทดสอบการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ จัด
ทำารูปเล่มกระบวนการผลิตขนม
ไทย และจัดทำารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
และทางเคมี

น.ส.ศันสนีย์ ทิมทอง /
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
- ผลิตเส้นด้าย
- ทดสอบสมบัติของเส้นด้าย
- ผลิตผืนผ้าและย้อมสี

น.ส.อัชชา
หัทยานานนท์ /
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
- คัดเลือกรูปแบบ และการกำาหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
- จัดทำาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

น.ส.ประพาฬภรณ์
ธีรมงคล /
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

นายกมลพิพัฒน์
ชนะสิทธิ์ /
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ลำ�ดับ หน่วยง�น

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อโครงก�ร

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประม�ณ (บ�ท)
เสนอขอ
๓๐,๐๐๐

ใช้จริง
๒๒,๐๐๐

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลก�รดำ�เนินง�น

งบ
ผลิตก๊าซชีวภาพด้วยฟางข้าว และ
แผ่นดิน ศึกษาผลของสัดส่วนระหว่างฟาง
ฟางข้าวและกากนำ้าตาลที่มีผลต่อ
การผลิตก๊าซชีวภาพ

นายพลกฤษณ์ คุ้มกลำ่า
/ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๑๘๐,๐๐๐

งบ
แผ่นดิน

นายพลกฤษณ์ คุ้มกลำ่า
/ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๒๒๕,๐๐๐

๒๒๕,๐๐๐

งบ
แผ่นดิน

การพัฒนาศักยภาพของ
มะเดื่อในการใช้เป็นสมุนไพร
พื้นบ้านและการป้องกันมะเร็ง
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓๙๖,๘๐๐

๓๙๖,๘๐๐

งบ
แผ่นดิน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนาระบบมัลติมีเดีย
และการโต้ตอบแบบอินเตอร์
แอคทีฟ ผ่านระบบเครือข่าย
เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน
ขยายโอกาส

๒๗๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

งบ
แผ่นดิน

๒๑

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

อนุกรมวิธานและการกระจาย
พันธุ์ของพืชวงศ์ Podostemaceae ในจังหวัดพิษณุโลก
และเพชรบูรณ์

๔๓๐,๘๐๐

๓๑๕,๐๐๐

งบ
แผ่นดิน

๒๒

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

พัฒนาภูมิปัญญาเสื้อผ้า
ชนกลุ่มน้อยไทย-จีน เพื่อ
สู่ประชาคมอาเซียนกรณี
ศึกษาชาวไททรงดำากับชาว
จ้วงกวางสี

๒๗๐,๐๐๐

๑๘๐,๒๙๘.๙๘

งบ
แผ่นดิน

๒๓

มหาวิทยาลัย การพัฒนาการเตรียมสีผงจาก
เทคโนโลยี สีย้อมธรรมชาติ
ราชมงคล
พระนคร

๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

งบ
แผ่นดิน

๑๖

มหาวิทยาลัย การผลิตก๊าซชีวภาพจาก
เทคโนโลยี ฟางข้าว
ราชมงคล
พระนคร

๑๗

มหาวิทยาลัย ผลความแกร่งของเมล็ด
เทคโนโลยี ข้าวสารต่อคุณภาพการสี
ราชมงคล
พระนคร

๒๐๗,๐๐๐

๑๘

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

ศักยภาพของสารสกัดจาก
มะเดื่อต่อการควบคุมการงอก
และเจริญเติบโตของวัชพืช
ในข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๑๙

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

๒๐

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
- ผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าว
- ทดสอบการติดไฟและ
- ตรวจสอบคุณภาพก๊าซ
- วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
ทดสอบความแกร่งของเมล็ด
- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
ข้าวสารโดยใช้หลักการทดสอบการ - ทดสอบความแกร่งเมล็ดข้าวสาร
ดัดโค้ง และศึกษาความสัมพันธ์ และหาปริมาณข้าวต้นของข้าว
ระหว่างความแกร่งเฉลี่ยของเมล็ด ตัวอย่าง
ข้าวสารกับปริมาณข้าวต้นหลัง
- วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การขัดสี
๑.เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจาก - ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
มะเดื่อที่มีต่อการควบคุมการงอก การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สาร
ของวัชพืชในนาข้าว
สกัดจากมะเดื่อควบคุมการงอกและ
๒.เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจาก การเจริญเติบโตของวัชพืชสู่ท้องถิ่น
มะเดื่อที่มีต่อการควบคุมการเจริญ
เติบโตของวัชพืชในนาข้าว
๓.เพื่อทดสอบองค์ประกอบทาง
เคมีของสารสกัดจากมะเดื่อที่มีผล
ต่อควบคุมการงอกและการเจริญ
เติบโตของวัชพืชในนาข้าว
๔.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
สารสกัดจากมะเดื่อควบคุมการ
งอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช
สู่ท้องถิ่น
๑.ศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ - ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
พื้นบ้านของมะเดื่อในการใช้เป็น การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สมุนไพรพื้นบ้าน
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
๒.ศึกษาข้อมูลทางพฤกษาเคมีและ ท้องถิ่นในการใช้มะเดื่อเป็น
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจาก สมุนไพรพื้นบ้าน
มะเดื่อเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ใช้มะเดื่อเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
๓.ศึกษาข้อมูลทางฤทธิ์ต้านมะเร็ง
ของสารสกัดจากมะเดื่อเพื่อเป็น
แนวทางสำาหรับการไปพัฒนาเป็น
ยาและอาหาร ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับพืชสมุนไพรไทย
๔.ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้มะเดื่อ
เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
๑.เพื่อพัฒนาระบบมัลติมีเดียและ - ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
การโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ ๑.ติดตาม ประเมินผลการใช้งาน
ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ระบบ
ของโรงเรียนขยายโอกาส
๒.สรุปผลการดำาเนินงาน และ
๒.เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
จัดทำารูปเล่ม
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนขยาย ๓.เผยแพร่งานวิจัย
โอกาส
๓.เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ผ่าน
ระบบเครือข่าย แก่นักเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาส
เพื่อหาข้อมูลจำานวน ชนิด และสกุล - ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
ของพืชวงศ์ Podostemaceae เก็บข้อมูลพืชภาคสนาม
ลักษณะการกระจายพันธุ์และ
จัดจำาแนกในห้องปฏิบัติการ
นิเวศวิทยาในแง่ความหลากหลาย สรุปและวิเคราะห์ผล
ของพืชกลุ่มนี้ในจังหวัดพิษณุโลก
และเพชรบูรณ์
๑.เพื่อศึกษาภูมิปัญญาเสื้อผ้าชนก - ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
ลุ่มน้อยไทย-จีน
วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปผลการ
๒.เพื่อพัฒนาและบูรณาการเสื้อผ้า ออกแบบ
ชนกลุ่มน้อยไทย-จีน
๓.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่ม
เป้าหมายชนกลุ่มน้อยไททรงดำา
๑.เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมใน
- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
การแปรรูปสีย้อมธรรมชาติให้อยู่ สรุปผลการดำาเนินงานและจัดทำา
ในรูปสีผง
รูปเล่ม
๒.เพื่อศึกษาเสถียรภาพของสีย้อม
ธรรมชาติที่ผ่านการแปรรูป

บุคคล/หน่วยง�น
ที่รับผิดชอบ

ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม
อ.อัญชนา ขัตติยะวงศ์
/คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม,
อ.อัญชนา ขัตติยะวงศ์,
อ.นิภาพร ปัญญา /
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

นางภภัสสร สิงหธรรม
/ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

น.ส.เพ็ชรรัตน์
เวฬุคามกุล /
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผศ.วาสนา ช้างม่วง,
นางพจนา นูมหันต์,
ผศ.อุษา ตั้งธรรม,
ผศ.สุรีย์ สุทธิสังข์ /
คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น
คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น

หม�ย
เหตุ

ลำ�ดับ หน่วยง�น

ชื่อโครงก�ร

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประม�ณ (บ�ท)
เสนอขอ
๔๔๙,๘๐๐

ใช้จริง
๔๐๑,๐๐๒

๓๘๗,๗๐๐

๓๐๔,๗๗๓

๒๔

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การออกแบบเครื่องทอพรม
อเนกประสงค์แบบกึ่งอัตโนมัติ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะ
สิ่งทอเชิงวัฒนธรรมที่นำาไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๒๕

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือบน
พื้นฐานแนวคิดภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นสู่การพัฒนาแนวคิดการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

๒๖

มหาวิทยาลัย การพัฒนาลวดลาย
เทคโนโลยี ผ้าจกไทยวน เพื่องาน
ราชมงคล ออกแบบแฟชั่น
พระนคร

๑๐๐,๐๐๐

๘๐,๑๑๕

๒๗

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การออกแบบและพัฒนาผืน
พรมจาเศษผ้าเหลือใช้ด้วย
เทคนิคการใช้เครื่องยิงพรม
(Hand Tufted) สำาหรับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านเคียนงาม
จังหวัดนครนายก

๒๗๐,๐๐๐

๑๓๔,๙๕๐

๒๘

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การศึกษาและพัฒนาวัสดุ
จากต้นธูปฤาษีเพื่อใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านสื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์
พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

๓๑๕,๓๐๐

๓๑๕,๓๐๐

๒๙

มหาวิทยาลัย การออกแบบผนังภายนอก
เทคโนโลยี อาคารเพื่อใช้เป็นที่ยึดเกาะ
ราชมงคล ของไม้เลื้อย
พระนคร

๓๑๔,๙๐๐

๓๑๔,๙๐๐

๓๐

มหาวิทยาลัย การศึกษาและพัฒนา
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจาก
ราชมงคล เปลือกทุเรียน
พระนคร

๓๑๕,๓๐๐

๓๑๕,๓๐๐

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ
งบราย
จ่าย

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลก�รดำ�เนินง�น

บุคคล/หน่วยง�น
ที่รับผิดชอบ

๑.เพื่อออกแบบเครื่องทอพรม
อเนกประสงค์แบบกึ่งอัตโนมัต
๒.เพื่อสร้างต้นแบบเครื่องทอพรม
อเนกประสงค์แบบกึ่งอัตโนมัติ

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
ร่างแบบ สรุปแบบ สร้างต้นแบบ
ทดสอบการใช้งาน แก้ไขปรับปรุง
ต้นแบบ เขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำาเล่มรายงาน
การวิจัย
- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
สรุปผลการดำาเนินงานและจัดทำา
รูปเล่ม

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์
อริยะเครือ,
ผศ.จรูญ คล้ายจ้อย,
นายทวีศักดิ์
สาสงเคราะห์ /
คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น
น.ส.จรัสพิมพ์ วังเย็น /
คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
สรุปผลการดำาเนินงานและจัดทำา
รูปเล่ม

น.ส.จรัสพิมพ์ วังเย็น /
คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
๑.ดำาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้
และสรุปผลการดำาเนินงาน
๒.วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำาเล่ม
รายงาน

นายทวีศักดิ์
สาสงเคราะห์ ,
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์
อริยะเครือ,
นายจำาลอง สาลิกานนท์
นางชลธิชา สาลิกานนท์
/คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
สรุปผลการดำาเนินงานและ
จัดทำารูปเล่ม

นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์
คณะถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

- ขยายเวลาการทำาวิจัยเรื่อยเป็น
แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ติดตามและประเมินผล

นางสาวธัญญธร
อินทร์ท่าฉาง
คณะถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จันทบูร จังหวัดจันทบุรี
- สรุปผลการดำาเนินงานและจัด
ทำารูปเล่ม

นายกรณ์พงศ์ ทองศรี
คณะถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

งบรายได้ ๑.เพื่อพัฒนาลวดลายและ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ
โดยนำาแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการร่วมกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รูปแบบการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ(Eco Design)
๒.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การ
พัฒนาผ้าฝ้ายทอมือ โดยนำาแนวคิด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco
Design) สู่กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้าน
หนองบัวแดง ตำาบลหนองบัวแดง
อำาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
งบรายได้ ๑.เพื่อพัฒนาลวดลายผ้าจกไทย
วนจังหวัด ราชบุรีเพื่อใช้ในงาน
ออกแบบแฟชั่น
๒.เพื่อสร้างสรรค์รูปลวดลายที่
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบเสื้อผ้าบุรุษและสตรี
กลุ่มทอผ้าจก ไท ยวน ตำาบลคูบัว
อำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
งบ
๑.เพื่อศึกษาขั้นตอนและพัฒนา
แผ่นดิน กระบวนการผลิตในการแปรรูป
จากเศษผ้าเหลือใช้ สำาหรับ
งานออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะ
สิ่งทอที่เหมาะกับยุคสมัย
๒.เพื่อเสนอแนวทางการใช้
ประโยชน์จากเศษผ้าที่เหลือใช้ที่
ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค
ในการทอ โดยใช้เทคนิคการยิงพรม
(Hand Tufted) เพื่อสร้างสรรค์
งานผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอในรูป
แบบต่าง ๆ
งบรายได้ ๑. สามารถนำาข้อมูลและผลของ
การออกแบบที่ได้ทั้งด้านการ
ทดลองผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์
ด้านการออกแบบ ไปเผยแพร่ให้
กับบุคคลที่สนใจได้และสามารถ
เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
สู่ชุมชนได้
๒. เป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลป
วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้ดำารงอยู่ต่อไป
งบ
๑. ได้แนวทางการออกแบบผนัง
แผ่นดิน ภายนอกอาคารที่สามารถยึด
กับผนังเดิมได้โดยไม่กระทบต่อ
โครงสร้างอาคาร วัสดุที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโต และรูปแบบ
ของผนังภายนอกอาคารเพื่อใช้เป็น
ที่ยึดเกาะของไม้เลื้อย
งบรายได้ ๑.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้านจากเปลือกทุเรียน
๒.เพื่อพัฒนาแรงงานใน
กระบวนการผลิตให้ใช้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
๓.เพื่อเพิ่มแนวทางการออกแบบให้
กับกลุ่มหมู่บ้านเพื่อแปรรูปการผลิต
เพื่อพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หม�ย
เหตุ

39

40
ลำ�ดับ หน่วยง�น

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อโครงก�ร

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประม�ณ (บ�ท)
เสนอขอ
๒๘๗,๙๐๐

ใช้จริง
๒๘๗,๙๐๐

มหาวิทยาลัย การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของ
เทคโนโลยี กระดาษผสมสารสกัดใบฝรั่ง
ราชมงคล เพื่องานบรรจุภัณฑ์อาหาร
พระนคร

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๓๓

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการออกแบบและพัฒนา
เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้าน
จากวัสดุฟางข้าวสำาหรับบ้าน
พักอาศัยขนาดกลาง

๒๘๗,๙๐๐

๒๘๗,๙๐๐

๓๔

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การใช้ประโยชน์เศษไม้
เหลือทิ้งในกระบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์เพื่อการออกแบบ
และพัฒนาเครื่องเรือนสนาม
และของตกแต่งบ้านสำาหรับ
บ้านพักอาศัยขนาดกลาง

๓๑๔,๙๐๐

๓๑๔,๙๐๐

๓๕

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การวิเคราะห์หาสมบัติของ
เปลือกหอยนางรมเหลือทิ้ง
สู่การพัฒนาให้เป็นวัสดุ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

๓๑๕,๓๐๐

๓๑๕,๓๐๐

๓๖

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การศึกษาและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ของฝากสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูป
จังหวัดสมุทรปราการ

๒๘๗,๙๐๐

๒๘๗,๙๐๐

๓๑

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

๓๒

การศึกษาและพัฒนาเส้นใย
มะละกอเพื่อการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

งบ
๑.ได้บรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการขาย
แผ่นดิน ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทำาจาก วัสดุ
เส้นใยพืชมะละกอ
๒.ได้ขอ้ มูลการสร้างและการทดสอบ
หาประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์
ส่งเสริมการขาย
๓.ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทำาจากวัสดุ
เส้นใยพืชมะละกอเพื่อเผยแพร่ให้
กับบุคคลที่สนใจ
๔.สามารถนำาข้อมูลที่ได้ไปผลิตใน
เชิงพาณิชย์
๕.หน่วยงานที่นำาไปใช้ประโยชน์
ศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
งบ
๑.เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อ
แผ่นดิน ๒.บริการความรู้แก่ประชาชน
ภาครัฐและภาคเอกชน
๓.เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ
ที่นำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ได้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย
สมาคม องค์กร หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่สนใจ
ด้านการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียใน
บรรจุภัณฑ์ขนมหวาน และผู้ที่สนใจ
ถนอมรักษาคุณภาพและยืดอายุ
การเก็บของอาหารด้วย โดยเฉพาะ
วิสาหกิจชุมชนที่มีความสนใจ
งบ
๑.เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำา
แผ่นดิน ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
หรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์
๒.ศึกษาและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์
ของตกแต่งบ้านจากวัสดุฟางข้าว
สำาหรับบ้านพัก อาศัยขนาดกลาง
เพื่อนำาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
๓.ทดสอบเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุฟาง
ข้าวเพื่อได้เฟอร์นิเจอร์และวัสดุที่
ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม
งบ
๑.สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
แผ่นดิน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
จากกระบวนการผลิตของตกแต่ง
บ้านจากเศษไม้เหลือทิ้งจากการ
ก่อสร้าง
๒.สามารถพัฒนาและเผยแพร่ความ
รู้สู่ท้องถิ่นและสาธารณชน
๓.ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ
ที่ผลิตในประเทศเพื่อใช้ในการ
ออกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.ชาวบ้านสามารถต่อยอด สร้าง
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านได้
ด้วยตัวเอง
งบรายได้ ๑. เปลือกหอยนางรมเหลือทิ้ง
สามารถนำามาใช้เป็นวัสดุ
ผลิตภัณฑ์ได้
๒. เปลือกหอยนางรมเหลือทิ้ง
สามารถนำามาใช้เป็นวัสดุผลิตภัณฑ์
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ภ.ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้จาก
วัสดุเหลือทิ้งซึ่งมีต้นทุนตำ่า
งบ
๑.เพื่อให้มีการพัฒนาการแปรรูป
แผ่นดิน ปลาสลิดหอมให้มีมาตรฐานในด้าน
คุณภาพมีบรรจุภัณฑ์สวยงาม
๒.สามารถนำาข้อมูลทางด้าน
บรรจุภัณฑ์
และการวิเคราะห์ด้านการออก
แบบไปเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจ
๓.สามารถนำารูปแบบบรรจุภัณฑ์ไป
จดสิทธิบัตรเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์
๔.สามารถจำาหน่ายปลาสลิดแปรรูป
ได้ในราคาที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้
แก่ประชาชน
๕.หน่วยงานที่นำาไปใช้ประโยชน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ผลก�รดำ�เนินง�น

บุคคล/หน่วยง�น
ที่รับผิดชอบ

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
สรุปผลการดำาเนินงานและ
จัดทำารูปเล่ม

นายชูเกียรติ
อนันต์เวทยานนท์ /
คณะถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
สรุปผลการดำาเนินงานและ
จัดทำารูปเล่ม

นางสาวธัญญธร
อินทร์ท่าฉาง / คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
สรุปผลการดำาเนินงานและ
จัดทำารูปเล่ม

นายสันติ กมลนรากิจ
/คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
สรุปผลการดำาเนินงานและ
จัดทำารูปเล่ม

นายธานี สุคนธะชาต
/คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
สรุปผลการดำาเนินงานและ
จัดทำารูปเล่ม

นายธานี สุคนธะชาติ
/คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
สรุปผลการดำาเนินงานและ
จัดทำารูปเล่ม

นางสาวมยุรี
เรืองสมบัติ
/คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

หม�ย
เหตุ

ลำ�ดับ หน่วยง�น

ชื่อโครงก�ร

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประม�ณ (บ�ท)

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ

เสนอขอ
๑๘๙,๐๐๐

ใช้จริง
๑๘๙,๐๐๐

การศึกษาและพัฒนาผลิต
ภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากกาก
ชาเขียวเหลือทิ้งกลุ่มหมู่บ้าน
แปรรูปเพื่อการผลิตบ้าน
หนองโง้ง

๓๑๕,๓๐๐

๓๑๕,๓๐๐

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
จากส่วนเหลือใช้และส่วน
บกพร่องจากการปลูกของ
ต้นและผลเผือกหอมชุมชน
อำาเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

๓๑๔,๙๐๐

๓๑๔,๙๐๐

๔๐

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปัง
จากเนื้อลูกตาลสุกเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการ
เกษตรโครงการใหม่
ต่อเนื่อง ๒ ปี

๓๑๔,๙๐๐

๓๑๔,๙๐๐

งบ
ประมาณ
รายจ่าย

๔๑

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
เปลือกนอกของก้านเผือก
เหลือใช้ในกลุ่มผู้ทำานาเผือก
อำาเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

๔๔๙,๘๐๐

๔๔๙,๘๐๐

งบ
ประมาณ
รายจ่าย

๓๗

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ทดแทนกระดาษภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

๓๘

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

๓๙

รวม ๔๑ โครงก�ร

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

งบ
๑.การนำาไปใช้ประโยชน์เชิงอ้างอิง
แผ่นดิน ทางวิชาการ
๒.การเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิง
สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยและคณะ
๓.การเผยแพร่ตีพิมพ์วารวิชาการ
และวิจัย
งบรายได้ ๑.สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
จากกระบวนการผลิตของตกแต่ง
บ้านจากเศษไม้เหลือทิ้งจากการ
ก่อสร้าง
๒.สามารถพัฒนาและเผยแพร่
ความรู้สู่ท้องถิ่นและสาธารณชน
๓.ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ
ที่ผลิตในประเทศเพื่อใช้ในการ
ออกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.ชาวบ้านสามารถต่อยอด สร้าง
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านได้
ด้วยตัวเอง
งบราย ๑.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก
จ่าย
เผือกปาดของชุมชนตำาบลโคกใหญ่
หรเทพ และตลาดน้อย
๒.เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกปาดของ
ชุมชนตำาบลโคกใหญ่ หรเทพ และ
ตลาดน้อย
๓.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ทำาผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกเชิง
พาณิชย์และการทำาแผนธุรกิจ

ผลก�รดำ�เนินง�น

บุคคล/หน่วยง�น
ที่รับผิดชอบ

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
สรุปผลการดำาเนินงานและ
จัดทำารูปเล่ม

นายทินวงษ์
รักอิสสระกุล
/คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

- ระยะเวลาการทำาวิจัย ๑ ปี
สรุปผลการดำาเนินงานและ
จัดทำารูปเล่ม

นายกรณ์พงศ์ ทองศรี
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

๑.ได้องค์ความรู้เรื่องสูตรและ
กรรมวิธีการทำาผลิตภัณฑ์อาหาร ๒
รายการและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร
(๔ รายการ)
๒.นำาองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีในรูปแบบการอบรม
เชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเป้าหมาย
จำานวน ๓๐ คน เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และสร้าง
ความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนอีก
แนวทางหนึ่ง
๓.ชุมชนผู้รับการถ่ายทอดไม่ตำ่า
กว่าร้อยละ ๕๐ นำาผลการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.เพื่อศึกษากระบวนการผลิต
๑.ได้ผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูก
ขนมปังโดยใช้เนื้อตาลสุกเป็น
ตาลสุก ต้นแบบที่มีลักษณะพิเศษ
ส่วนประกอบ
ที่สามารถประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์
๒.เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษา
ขนมปังชนิดต่างๆได้ รวม ๑๐
ขนมปังที่มีเนื้อตาลสุกเป็น
รายการ
ส่วนประกอบ
๒.นำาองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่
๓.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงาน กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้
วิจัยสู่ชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์
ตำาบลชะอำา อำาเภอชะอำา จังหวัด
เชิงพาณิชย์
เพชรบุรี
๓. ชุมชนนำาผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ในชุมชนบ้านห้วย
ทรายใต้ ตำาบลชะอำา อำาเภอชะอำา
จังหวัดเพชรบุรี
๑.พื่อพัฒนากระดาษและเกลียว ๑.ได้องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์
เชือกจากเส้นใยเผือกเป็นวัตถุดิบ กระดาษและเกลียวเชือกจาก
หลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เส้นใยเผือก
๒.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ๒.ได้กระดาษและเกลียวเชือก
จากกระดาษและเกลียวเชือกที่ได้ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เครื่อง
จากเส้นใยเผือก
ประดับตกแต่งที่แสดงเอกลักษณ์
๓.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
ของกลุ่ม
องค์ความรู้เรื่องกระดาษ เกลียว ๓.ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
เชือกและผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
องค์ความรู้การผลิตกระดาษ
สู่ชุมชน
เกลียวเชือก และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
เครื่องประดับตกแต่งสู่ชุมชน
๔.ชุมชนกลุ่มเป้าหมายนำาความรู้
และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์
โดยต่อยอด
กับภูมิปัญญาเดิม เป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มชองวัสดุเหลือใช้ของกลุ่ม
และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

หม�ย
เหตุ

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

๑๐,๓๘๐,๔๐๐ ๘,๗๓๑,๒๒๘.๙๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
หน่วยงานมีโครงการที่ด�าเนินงานในกิจกรรมนี้ ๑ โครงการ ดังนี้
ลำ�ดับ หน่วยง�น

๑

ชื่อโครงก�ร

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

มหาวิทยาลัย โครงการจัดทำาฐานข้อมูลเพื่อ
เทคโนโลยี การเรียนรูพ้ ันธุกรรมพืช
ราชมงคล
พระนคร

งบประม�ณ (บ�ท)
เสนอขอ
๕๐,๐๐๐

ใช้จริง
๔๙,๔๙๗.๙๘

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

งบ
๑.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
แผ่นดิน พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๒.เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำาฐาน
ข้อมูลแก่ บุคลากรและนักศึกษาทุก
คณะได้จัดทำาฐานข้อมูลพันธุกรรม
พืชทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
๓.เพื่อให้บุคลากรจากทุกหน่วยงาน
นักศึกษา เกิดความเข้าใจถึงความ
สำาคัญและการใช้ประโยชน์ของ
พันธุกรรมพืช
๔.มีฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช เผย
แพร่ ข้อมูล ให้แก่คณาจารย์
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ผลก�รดำ�เนินง�น

บุคคล/หน่วยง�น
ที่รับผิดชอบ

หม�ย
เหตุ

- ดำาเนินการ
กองศิลปวัฒนธรรม
- วันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม
๕๖ คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการเฉลี่ย ๔.๖๓ ร้อยละ
๙๒.๖๔
ความรู้ที่ผู้เข้าร่วมได้รับ
๑.การบรรยายให้ความรู้การจัดทำา
ฐานข้อมูล โดยวิทยากร
๒.จัดทำาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
พันธุกรรมพืช ทั้งทางด้าน กายภาพ
ชีวภาพ และวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
ไม่มีหน่วยงานที่ด�าเนินงานในกิจกรรมนี้
กรอบที่ ๓ กรอบการสร้างจิตส�านึก
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ไม่มีหน่วยงานที่ด�าเนินงานในกิจกรรมนี้
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
หน่วยงานมีโครงการที่ด�าเนินงานในกิจกรรมนี้ ๒๘ โครงการ ดังนี้

ลำ�ดับ หน่วยง�น

๑

ชื่อโครงก�ร

มหาวิทยาลัย โครงการจัดทำาฐานข้อมูลเพื่อ
เทคโนโลยี การเรียนรูพ้ ันธุกรรมพืช
ราชมงคล
พระนคร

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประม�ณ (บ�ท)
เสนอขอ
๖๔,๙๙๐

ใช้จริง
๖๔,๓๐๐

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เงินราย ๑.นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบนิเวศ
ได้
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าบก ป่า
ชายหาด แหล่งหญ้าทะเล หรือแนว
ปะการัง ระบบนิเวศถิ่นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าและสัตว์ในทะเล
๒.เพื่อสร้างจิตสำานึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรทะเลให้กับนักศึกษาใน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลก�รดำ�เนินง�น

- ดำาเนินการ
วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๓๐ คน
-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ เฉลี่ย ๔.๓๙ คิดเป็น
๘๗.๗๘
- ผู้เข้าร่วมศึกษาเรื่องตามรอย
เสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ ศึกษาเส้น
ทางธรรมชาติ (พันธุกรรมพืช) และ
เรื่องระบบนิเวศแนวปะการัง
ทำากิจกรรมสร้างจิตสำานึกอนุรักษ์
ทรัพยากรทะเล

บุคคล/
หน่วยง�น หม�ย
ที่รับผิด เหตุ
ชอบ
คณะ
ครุศาสตร์
อุตสาห
กรรม

ลำ�ดับ หน่วยง�น

ชื่อโครงก�ร

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประม�ณ (บ�ท)
เสนอขอ
๕๓,๖๐๐

ใช้จริง
๕๓,๕๓๐

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลก�รดำ�เนินง�น

เงินราย ๑.เพื่อศึกษาและอนุรักษ์สิ่ง
ได้
แวดล้อมของป่าชายเลน
๒.เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำานึกให้กับผู้
ร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำาคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
๓.เพื่อศึกษาระบบนิเวศของป่า
ชายเลน
๔.เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นที่
อยู่อาศัยของสัตว์นำ้าหลากหลาย
ชนิด

- ดำาเนินการวันที่ ๒๑ มีนาคม ๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๕๐ คน
-ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
เฉลี่ย ๔.๔๓ คิดเป็น ๘๘.๕๓
- ผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังการ
บรรยายเรื่องความรู้ เกี่ยวกับการ
ปลูกป่าชายเลนและการอนุรักษ์
ธรรม ชาติเรื่องการฟื้นฟูป่าชายเลน
การรักษาระบบนิเวศของป่าชาย
เลน ประโยชน์ของป่าชายเลน และ
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาออกแบบ ดำาเนินการเรียนการสอน ประจำาปี
แฟชั่นฯ
การศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗

๒

มหาวิทยาลัย โครงการปลูกป่าชายเลน
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

๓

มหาวิทยาลัย โครงการสอนวิชาการย้อมสี
เทคโนโลยี สิ่งทอ
ราชมงคล
พระนคร

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๔

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงงานพิเศษสาขา
วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขา
วิทยาศาสตร์การอาหารฯ

โครงการสอนวิชาการร้อย
มาลัย

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขา
บริหารธุรกิจ คหกรรม

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการสอนวิชาออกแบบ
วัสดุงานประดิษฐ์จากวัสดุพื้น
บ้าน

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขา
บริหารธุรกิจ คหกรรม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระ
ราชดำาริ

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

เงิน
๑.เพื่อให้นักศึกษามีการศึกษา
แผ่นดิน ค้นคว้า วิจัย และรวบรวมข้อมูล
ของพืชสมุนไพรต่างๆ
๒.แปรรูปสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่สามารถอุปโภคและ/หรือบริโภค
ได้
๓.เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรให้กว้างขวางขึ้น

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการอนุรักษ์และปลูกจิต
สำานึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่ง
แวดล้อมในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริฯ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี

๒๓,๒๐๐

๒๓,๒๐๐

เงิน
๑.เพื่อสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์
แผ่นดิน พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ
๒.เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืช
ต่างๆ
๓.เพื่อให้นักศึกษาสร้างจิตสำานึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔.เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

๕

๖

๗

๘

บุคคล/
หน่วยง�น หม�ย
ที่รับผิด เหตุ
ชอบ
คณะ
ครุศาสตร์
อุตสา
หกรรม

คณะเทคโน
โลยี
คหกรรม
ศาสตร์

ดำาเนินการเรียนการสอน ประจำาปี คณะเทคโน
การศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗
โลยี
คหกรรม
ศาสตร์
ดำาเนินการเรียนการสอน ประจำาปี คณะเทคโน
การศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗
โลยี
คหกรรม
ศาสตร์
ดำาเนินการเรียนการสอน ประจำาปี คณะเทคโน
การศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗
โลยี
คหกรรม
ศาสตร์
- ดำาเนินการ ๒ ระยะ
คณะเทคโน
วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และ โลยี
เม.ย.-ก.ค.๒๕๕๘ (จำานวน๓เดือน) คหกรรม
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๘๐ คน
ศาสตร์
- ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๙๒.๐๐
๑.ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ โครงการสวน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ตำาบลสามพระยา อำาเภอชะอำา
๒.นักศึกษาทำางานวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
- วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
คณะ
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๕๗ คน
เทคโนโลยี
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เฉลี่ย สื่อสาร
๔.๙๐ ร้อยละ ๙๘.๐๐
มวลชน
- คณะจัดโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริฯ ขึ้นเพื่อให้นักศึกษามี
จิตสำานึกและรู้จักหวงแหน
ผืนแผ่นดินไทยอีกทั้งยังเป็นการ
ทำาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่มีความ
สำาคัญของชาติเพื่อให้คงอยู่คู่
ผืนแผ่นดินไทยของเรา และเป็นการ
ช่วยพัฒนาประชากรของประเทศ
ให้มีคุณภาพสืบไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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44
ลำ�ดับ หน่วยง�น

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อโครงก�ร

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประม�ณ (บ�ท)
เสนอขอ
๓๑,๘๐๐

ใช้จริง
๓๑,๖๖๐

มหาวิทยาลัย โครงการตรวจวัดปริมาณ
เทคโนโลยี Total and Fecal Coliform
ราชมงคล Bacteria ในคลองบางลำาพู
พระนคร

๓๐,๐๐๐

๒๘,๗๓๘.๒๖

๑๑

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๒

มหาวิทยาลัย โครงการกำาจัดขยะและบำาบัด
เทคโนโลยี นำ้าเสียเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ราชมงคล ของชุมชน
พระนคร

๕๐,๐๐๐

๔๙,๙๙๙.๖๘

๙

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

๑๐

โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อ
อนุรักษ์ฝั่งทะเลไทย
เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โครงการปลูกจิตสำานึกในการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช ศิลป
วัฒนธรรมไทยและการรักษา
สภาวะแวดล้อม

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เงิน
๑.เพื่อแสดงความจงรักภักดีแต่
แผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
ในปี ๕๗
๒.เพื่อสร้างจิตสำานึกความรับผิด
ชอบของพสกนิกรในการครองตน
เป็นคนดี เจริญตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท น้อมนำาไปประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓.เพื่อสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทป่าชายเลน
๔.เพือ่ ศึกษาระบบนิเวศน์ปา่ ชายเลน
และวิถีชีวิตชาวบ้าน
๕.เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
โดยการเรียนรู้จากสถานที่จริง
๖.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ความสามัคคี ความสมานฉันท์ และ
ความเข้าใจอันดีให้แก่นัก ศึกษา
๗.เพื่อลดภาวะโลกร้อน
งบราย เพื่อตรวจวัดปริมาณโคลฟอร์ม
จ่าย
แบคทีเรียทั้งหมดและ
ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในคลอง
บางลำาพู สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณค่าของนำ้าในคลองบาง
ลำาพูให้กบั ชุมชน โดยการจัดกิจกรรม
รณรงค์ในเรื่องการรักษาความ
สะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในนำ้า
อีกทั้งเป็นการบูรณาการวิชามลพิษ
ทางนำ้าให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีส่วนร่วม
สร้างจิตสำานึกในเรื่องการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสภาพนำ้าในคลองบางลำาพู
เงิน
๑.เพื่อดำาเนินงานตามลอยเบื้องยุค
แผ่นดิน คลบาทในเรื่องทรัพยากร
ธรรมชาติ
๒.เพื่อกระตุ้นเตือน และปลูกจิต
สำานึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย
๓.เพื่อส่งเสริมให้มีความเสียสละ
และมีจิตสาธารณะ
๔.เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย การ
ตรงต่อเวลาและการบำาเพ็ญ
ประโยชน์
๕.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ในการทำางานเป็นหมู่คณะและสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม

งบราย
จ่าย

เพื่อเป็นการนำาความรู้ความ
สามารถไปบริการให้กับชุมชน
เชิงกระบือ โดยจัดกิจกรรมให้ความ
รู้เรื่องการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์และ
การทำาถังดักไขมันก่อนปล่อยทิ้ง
นำ้าเสียลงสู่รางสาธารณะ ซึ่งเป็นวิธี
การแก้ไขปัญหาแม่นำ้าลำาคลองเน่า
เสียให้หมดไปและให้เหลือน้อยที่สุด

ผลก�รดำ�เนินง�น

บุคคล/
หน่วยง�น หม�ย
ที่รับผิด เหตุ
ชอบ

- ดำาเนินการ
คณะ
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
บริหาร
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๔๐ คน
ธุรกิจ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
เฉลี่ย ๔.๖๑ ร้อยละ ๙๒.๒๐
- ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายถึงความ
สำาคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลน
โดยมีหัวข้อในการรับฟังคือสภาพ
ปัญหาของป่าชายเลนก่อนการฟื้นฟู
มีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะป่า
ชายเลนซึ่งนับวันจะลดปริมาณลง
เรื่อย ๆ จนทำาให้เกิดผลกระทบต่อ
สัตว์นำ้าซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย และ
เพาะพันธ์สัตว์อ่อน ตลอดจน
เป็นการสร้างจิตสำานึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นแก่
เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึง
การศึกษาวิธีการปลูกป่าชายเลนที่
ถูกต้อง
- วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๖๒ คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ เฉลี่ย ๔.๗๕ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๐๖ กลุ่มเป้าหมาย
จำานวน ๕๐ คน
ณ ชุมชนคลองบางลำาพู

คณะวิทยา
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ เฉลี่ย ๔.๗๙ ร้อยละ
๙๕.๘๐
- ผู้เข้าร่วมศึกษาพืชพันธุ์ไม้ไทย
ถือเป็นมรดกอันลำ้าค่าคู่ควรแก่การ
อนุรักษ์ และทำานุบำารุงส่งเสริมให้
คงอยู่ตลอดไปเพราะนอกจากจะให้
ประโยชน์แก่ทุกๆ ชีวิตบนพื้นโลก
แล้วยังคงรักษาสภาวะสมดุลของ
โลกให้คงอยู่ต่อไปแต่ปัจจุบันเราจะ
พบว่าคนยุคใหม่โดยเฉพาะกับ
นักศึกษายังขาดความสนใจ และให้
คุณค่ากับพืชพันธุ์ไม้ไทยน้อยมาก
เช่น ไม่รู้จักชื่อต้นไม้ ไม่รู้จักคุณค่า
ทางโภชนาการ ไม่รู้จักระบบการ
เกื้อกูลกันของระบบนิเวศของพืช
และสัตว์ ส่งผลเสียต่อการดำารงชีวิต
สร้างความเสียหายต่อสภาวะ
แวดล้อม ทำาให้เกิดปรากฎการณ์ตา่ งๆ
- ดำาเนินการ วันที่ ๒๖–๒๗
เมษายน ๒๕๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๓๐ คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
เฉลี่ย ๔.๖๒ ร้อยละ ๙๒.๔๑
ณ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ อำาเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

คณะวิทยา
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะวิทยา
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ลำ�ดับ หน่วยง�น

ชื่อโครงก�ร

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประม�ณ (บ�ท)

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลก�รดำ�เนินง�น

เสนอขอ
ไม่ใช้งบประมาณ

ใช้จริง
ไม่ใช้งบประมาณ

มหาวิทยาลัย โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทย
เทคโนโลยี วิถีไทย ศาสนา ศิลป
ราชมงคล วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
พระนคร

๕๐,๐๐๐

๓๕,๐๑๖

เงิน
๑.เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย
แผ่นดิน ด้านต่างๆ
๒.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
๓.เพื่อปลูกจิตสำานึกถึงหน้าที่ในการ
สืบสารและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย
๔.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๕

มหาวิทยาลัย โครงการศึกษาอนุรักษ์และ
เทคโนโลยี ฟื้นฟูธรรมชาติในโครงการ
ราชมงคล พระราชดำาริ ครั้งที่ ๑
พระนคร

๑๖๒,๐๐๐

๑๕๑,๐๔๕.๒๐

เงิน
๑.เพื่อสนองพระราชดำาริฯ ในด้าน
แผ่นดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒.เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่
เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์
กลับคืนมา
๓.เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้าน
ทรัพยากรป่าไม้ ภาวะโลกร้อน และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๔.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ความสามัคคี ความสมานฉันท์ และ
ความเข้าใจอันดีให้แก่นักศึกษา
๕.เพื่อสร้างจิตสำานึกให้กับนักศึกษา

๑๖

มหาวิทยาลัย โครงการปลูกต้นไม้ชายเลน
เทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย
ราชมงคล
พระนคร

๔๖,๐๐๐

๔๖,๐๐๐

เงิน
๑.เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
แผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๒.เพือ่ สร้างจิตสำานึกความรับผิดชอบ
ของพสกนิกรในการครองตนเป็น
คนดี เจริญตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทน้อมนำาไปประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓.เพื่อสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
๔.เพื่อให้นักศึกษานำาความรู้ที่ได้
หลังจากการอบรมกลับมาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาของ
ตนเอง
๕.เพื่อให้นักศึกษานำาความรู้ที่ได้มา
ต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่
ตนเองและครอบครัว
๖.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมทำาให้
ชุมชนมีสภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศอุดมสมบูรณ์ขึ้น

๑๓

มหาวิทยาลัย โครงการสอนวิชา สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี และการจัดการ
ราชมงคล ทรัพยากรธรรมชาติ
พระนคร

๑๔

บุคคล/
หน่วยง�น หม�ย
ที่รับผิด เหตุ
ชอบ

ดำาเนินการวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๕๗

คณะวิทยา
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี

- ดำาเนินการวันที่ ๒๑ มีนาคม ๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๕๕ คน
- ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
เฉลี่ย ๔.๗๘ ร้อยละ ๙๕.๖๐
ดำาเนินการจัดโครงการเพื่อให้
นักศึกษาอาจารย์/ ตลอดจนเจ้า
หน้าที่ ได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้เห็น
คุณค่า ตระหนักถึงหน้าที่ในการ
ช่ ว ยกั น สื บ สานและอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน
สืบไป โดยบูรณาการกับวิชาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ดำาเนินการ ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ วัน
ที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๕๕ คน
ระยะที่ ๒
- วันที่ ๒๔–๒๕ กรกฎาคม ๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๕๖ คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๙๗.๐๐
ระยะที่ ๑ โครงการศึกษาและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ ๕
ระหว่างวันที่ ๑๗–๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๗ บริเวณพื้นที่แปลง ๙๐๕
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาใน
พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และในพื้นที่ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่รับผิดชอบ
อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
จำานวนผู้เข้าร่วม ๕๕ คน ระยะที่ ๒
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพพื้นที่เขานางพันธุรัต อันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ ระหว่างวันที่
๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
จำานวนผู้เข้าร่วม ๕๖ คน บริเวณ
บ้านเขาไม้นวล หมู่ ๒ ตำาบลเขาใหญ่
อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี
- ดำาเนินการวันที่ ๑๕ มีนาคม ๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๕๐ คน
- ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
เฉลี่ย ๔.๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐
- ผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังการ
บรรยายความรู้และ ขั้นตอนวิธีการ
ปลูกต้นกล้าจากวิทยากรผู้
เชี่ยวชาญและลงพื้นที่ปลูกต้นกล้า
ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชาย
เลนที่ ๑ จ.สมุทรสงคราม พร้อม
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ณ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี จ.เพชรบุรี

คณะวิทยา
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรม
ศาสตร์

คณะศิลป
ศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

45

46
ลำ�ดับ หน่วยง�น

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อโครงก�ร

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประม�ณ (บ�ท)
เสนอขอ
๒๐๐,๐๐๐

ใช้จริง
๑๘๑,๑๔๙.๓๕

๑๗

มหาวิทยาลัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้า
ราชมงคล ชุมชน
พระนคร

๑๘

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าจกพื้น
เมือง ตำาบลคูบัว อำาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี

๒๕๐,๐๐๐

๒๔๓,๒๐๕

๑๙

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการฝึกอบรมและสร้าง
จิตสำานึกในการดำารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ

๗๘,๒๐๐

๗๘,๐๑๕

๒๐

มหาวิทยาลัย โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยี สินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่ง
ราชมงคล ผลิตภัณฑ์
พระนคร

๒๐๐,๐๐๐

๑๘๖,๒๕๐

๒๑

มหาวิทยาลัย โครงการค่ายผู้นำานักศึกษา
เทคโนโลยี ๒๕๕๗
ราชมงคล
พระนคร

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลก�รดำ�เนินง�น

บุคคล/
หน่วยง�น หม�ย
ที่รับผิด เหตุ
ชอบ

เงินราย ๑.เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ได้
เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำา
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้
๒.เพื่อพัฒนารูปแบบและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ชุมชนที่เข้า
รับการฝึกอบรม

- ดำาเนินการวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม
๒๕๕๗
- ผู้ร่วมฝึกอบรม จำานวน ๕๒ คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ร้อยละ ๘๙.๐๙

คณะอุตสา
หกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

เงิน
โดยมีการบูรณาการร่วมกับงานวิจัย
แผ่นดิน เรื่อง การออกแบบเครื่องนุ่งห่ม
เพื่อการพัฒนารูปแบบสินค้า
พื้นเมืองกรณีศึกษา ผ้าจกไทยวน
จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นการบูรณาการ
องค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์เพื่อ
เป็นการต่อยอดและสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้กับชุมชน
เงินราย ๑.ให้นักศึกษาเห็นถึงความสำาคัญใน
จ่าย
เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.ให้นักศึกษาเรียนรู้เข้าใจและ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพของสังคม

- วันที่ ๒๗ –๓๐ พ.ค. ๒๕๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๑๒๐ คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
เฉลี่ย ๔.๗๐ ร้อยละ ๙๓.๙๖

คณะอุตสา
หกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

- ดำาเนินการวันที่ ๑๖-๑๘ ก.ค.๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๔๗ คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ร้อยละ ๙๗.๕๐
ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง
๑.บรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒.บรรยายเรื่องจิตสำานึกที่ดีสู่
ขบวนการผลิต
3.บรรยายเรื่องการดำารงชีวิตกับ
ธรรมชาติ
๔.บรรยายเรื่องวัฒนธรรม ศาสนา
เงินราย ๑.เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ชุมชน - ดำาเนินการ
ได้
อันเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้า วันที่ ๒๐-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
หนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๖๐ คน
๒.เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ชุมชนให้มีความเหมาะสมและ
โครงการ ร้อยละ ๙๔.๕
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาด
๓.เพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า
หนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีความ
เข้มแข็ง
๔.เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เป็นสมาชิกประเทศอาเซียนในปี
๒๕๕๘
๕.เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
มหาวิทยาลัยตามภารกิจ ๔ ด้าน
โดยให้บริการความรู้สู่ชุมชน
เงินราย ๑.เพื่อวางแผนงานการปฏิบัติงาน - ดำาเนินการ
ได้
ในสโมสรนักศึกษาและคณะ
วันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ - จำานวนผู้เข้าร่วม ๓๔ คน
โดยออกมาในรูปแบบปฏิทินปฏิบัติ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
งานประจำาปีการศึกษา
โครงการ เฉลี่ย ๔.๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๗
ร้อยละ ๘๙.๕๘
๒.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หลักการทำางานจากศิษย์เก่าและนำา
ความรู้นั้นมาแลกเปลี่ยนระหว่าง
แต่ละฝ่ายงานของชุดสโมสร
นักศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
และปีการศึกษา พ.ศ.๕๗
๓.เพื่อฝึกการทำางานที่เป็นทีมใน
แต่ละฝ่ายงานของชุดสโมสร
นักศึกษาปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
และให้คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เตรียมพร้อมสู่
การเป็นผู้นำา

คณะ
อุตสาห
กรรม สิ่ง
ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

คณะ
อุตสาห
กรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

คณะ
สถาปัตย
กรรม
ศาสตร์และ
การ
ออกแบบ

ลำ�ดับ หน่วยง�น

ชื่อโครงก�ร

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประม�ณ (บ�ท)
เสนอขอ
๑๐๐,๐๐๐

ใช้จริง
๑๐๐,๐๐๐

๒๒

มหาวิทยาลัย โครงการอนุรักษ์ศิลป
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ราชมงคล
พระนคร

๒๓

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการสร้างจิตสำานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ

๑๕๐,๐๐๐

๑๔๙,๗๘๕

๒๔

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
คุณภาพสินค้าหนึ่งตำาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร

โครงการการพัฒนาอาหารพื้น
บ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ปีที่ ๓) ภายใต้โครงการ
บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
มหาวิทยาลัย โครงการการบริการวิชาการ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้าง
ราชมงคล อาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัด
พระนคร
อ่างทอง

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๖

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลก�รดำ�เนินง�น

เงินราย ๑.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา
ได้
ได้เห็นความสำาคัญและสร้าง
จิตสำานึกในการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมโบราณสถานของชาติ
๒.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา
ได้เรียนรู้ วิถีชีวิตของชุมชนและการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่ง
แวดล้อม
๓.เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากร
นักศึกษา ได้มีความซาบซึ้งใน
ความงามที่แฝงอยู่ในศิลป
วัฒนธรรมไทย
๔.เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษา
มีความรู้ ความตระหนัก มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
และร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
เงิน
๑.เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของ
แผ่นดิน ทางคณะได้มีความรู้และทักษะที่
ถูกต้องในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ พันธุกรรมพืชและ
เป็นการสนองพระราชดำาริและ
พระราชโอวาทของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
๒.เพื่อเป็นการสร้างจิตสำานึกให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรของทางคณะ
ในการอนุรักษ์พืชพรรณที่เกิดขึ้น
ด้วยความรักหวงแหน กตัญญูต่อ
แผ่นดิน
๓.เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เห็นความสวยงาม
ของธรรมชาติโดยสามารถนำามา
ประยุกต์สร้างสรรค์กับการ
ออกแบบกับสาขาวิชาที่เรียนได้
และได้ศึกษาดูงานออกแบบอาคาร
สาธารณะเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
เงิน
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการ
แผ่นดิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนา
คุณภาพ สินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ตามภาวะการเปลีย่ นแปลง
ของตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์ของชุมชน จ.สมุทรสงคราม
และเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
องค์ความรู้และบูรณาการเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
และชุมชนในท้องถิ่น
เงิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรม
แผ่นดิน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
พัฒนาอาหารพื้นบ้านของจังหวัด
เพชรบุรีในลักษณะเครือข่ายชุมชน
และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดทำาตำารับมาตรฐานของอาหาร
พื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี
ในลักษณะเครือข่ายชุมชน
เงิน
ณ กลุ่มสตรีตำาบลจำาปาหล่อ ตำาบล
แผ่นดิน จำาปาหล่อ อำาเภอเมือง และ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านมะขาม ตำาบลไผ่
จำาศีล อำาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง ดำาเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการทำานำ้าพริกปลาป่น
สมุนไพร นำ้าพริกตาแดงอีสาน
ปลากรอบสมุนไพรทรงเครื่อง
ขนมเปี๊ยะกระต่าย(ไส้ถั่ว)
ขนมเปี๊ยะเม่น(ไส้สมุนไพร)
ขนมเปี๊ยะทานตะวัน และแป้งเปี๊ยะ
หิมะไส้สมุนไพร

บุคคล/
หน่วยง�น หม�ย
ที่รับผิด เหตุ
ชอบ

- ดำาเนินการวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม
๒๕๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๔๗ คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ เฉลี่ย ๔.๖๘ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๓.๖๐

คณะ
สถาปัตย
กรรม
ศาสตร์
และการ
ออกแบบ

- ดำาเนินการ
วันที่ ๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๕๐ คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ เฉลี่ย ๔.๖๕ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๒๕
เป็นโครงการต่อเนื่องที่มุ่งเน้นการ
สร้างให้นักศึกษาและบุคลากรของ
ทางคณะมีจิตสำานึกในการร่วม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสิ่ง
แวดล้อม เพื่อตระหนักและ
หวงแหนทรัพยากรที่มีค่า เห็น
คุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม
อันจะก่อให้เกิดสำานึกในการอนุรักษ์
พรรณพืชต่อไป

คณะ
สถาปัตย
กรรม
ศาสตร์
และการ
ออกแบบ

- ดำาเนินการ ๒ ระยะ
- ระยะ ๑ วันที่ ๑๐–๑๕
พ.ย.๕๖
- ระยะ ๒ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๗๐ คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๙๗.๐๐
- นำาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ ๙๕.๗๑

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ผ.ศ.
จุฑามาศ
(กลุ่ม
บริการ
วิชาการ)

- ดำาเนินการ
สถาบันวิจัย
วันที่ ๒๔-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และพัฒนา
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๗๕ คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๐

- ดำาเนินการ
วันที่ ๒๕-๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๖๐ คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๙๐.๔๐

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ชื่อโครงก�ร

๒๗

มหาวิทยาลัย โครงการสนองพระราชดำาริฯ
เทคโนโลยี ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
ราชมงคล
พระนคร

๒๘

มหาวิทยาลัย โครงการรักษาดูแลและ
เทคโนโลยี ปรับปรุงต้นไม้ในแปลง ๙๐๕
ราชมงคล
พระนคร

รวม ๒๘ โครงก�ร

ก�ร
ดำ�เนิน
ง�น ต�ม
แผน
แม่บท
มี ไม่มี

งบประม�ณ (บ�ท)
เสนอขอ
๑๐๐,๐๐๐

ใช้จริง
๙๒,๖๓๑.๙๙

๑๕๐,๐๐๐

๑๔๔,๐๕๐

แหล่ง
ที่ม�
ของงบ
ประม�ณ

เป้�หม�ยต�มแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เงิน
๑.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
แผ่นดิน พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร
และนักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติวิทยาตั้งแต่ ยอดเขาถึง
ใต้ทะเล
๓.เพื่อเป็นการสร้างจิตสำานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๔.เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานอื่น
๕.เพื่อสร้างนักศึกษา ให้มีความรู้ใน
ด้านธรรมชาติวิทยา และช่วยจัด
กิจกรรมด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ของกองศิลปวัฒนธรรม

เงิน
๑.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
แผ่นดิน เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
๒.เพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ในการ
ดูแลรักษา ปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูก
ด้วยตนเองและได้เห็นความสำาคัญ
ของป่าไม้ต่อสิ่งมีชีวิตในโลก
๓.เพื่อเป็นการสร้างจิตสำานึกในการ
อนุรักษ์ป่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔.เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใน มทร.
พระนคร และ อพ.สธ. ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ซึ่งกันและกัน

ผลก�รดำ�เนินง�น

- ดำาเนินการ
วันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๔๓ คน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ เฉลี่ย ๔.๖๐ ร้อยละ
๙๒.๐๕ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟัง
และศึกษานอกสถานที่
๑.มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ร่วมศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พร้อมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
๒.นักศึกษาแยกกลุ่มเพื่อศึกษา
แต่ละกลุ่มของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น กลุ่มดูนก กลุ่ม
แหล่งนำ้า กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มแมลงและการอนุรักษ์ กลุ่ม
สัตว์สะเทินนำ้าสะเทินบก ณ แหล่ง
ศึกษาธรรมชาติพื้นที่สวนสัตว์เปิด
เขาเขียว
๓.นักศึกษานำาความรู้ที่ได้มาแบ่ง
ปัน และเสนอผลงานการที่ได้ออก
ไปศึกษานอกพื้นที่
ดำาเนินการ ๒ ระยะ
ระยะที่ ๑ วันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน
๒๕๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๔๒ คน
- ใช้งบประมาณ ๗๕,๕๘๐ บาท
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการเฉลี่ย ๔.๖๐ ร้อยละ
๙๒.๐๘
ระยะที่ ๒ วันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม
๕๗
- จำานวนผู้เข้าร่วม ๔๘ คน
- ใช้งบประมาณ ๖๘,๔๗๐ บาท
- มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๙๕.๖๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับฟังและศึกษานอกสถานที่
๑.มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลรักษาป่าไม้ โดยวิทยากร
อพ.สธ.
๒.ศึกษาดูงาน ณ แหล่งศึกษา
ธรรมชาติ ณ พื้นที่แปลง 905
อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๓.ลงพื้นที่สำารวจและปลูกต้นไม้
เช่น กล้วย เพื่อการอยู่รอดของดิน
และต้นไม้ ใส่ปุ๋ยและติดป้าย
ทะเบียนต้นไม้ในแปลง ๙๐๕

๒,๘๘๙,๗๙๐ ๒,๘๐๘,๕๗๕.๔๘

กิจกรรมที่ ๔ มี ๔๑ โครงการ ใช้งบประมาณ ๘,๗๓๑,๒๒๘.๙๘ บาท กิจกรรมที่ ๕ มี ๑ โครงการ ใช้งบประมาณ ๔๙,๔๙๗.๙๘ บาท
กิจกรรมที่ ๘ มี ๒๘ โครงการ ใช้งบประมาณ ๒,๘๐๘,๕๗๕.๔๘ บาท
รวมทั้งสิ้น ๗๐ โครงการ งบประมาณที่เสนอขอ ๑๓,๓๒๐,๑๙๐ บาท งบประมาณใช้จริง ๑๑,๕๘๙,๓๐๒.๔๔ บาท

บุคคล/
หน่วยง�น หม�ย
ที่รับผิด เหตุ
ชอบ
กองศิลป
วัฒนธรรม

กองศิลป
วัฒนธรรม

การดำาเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
และ ภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ทางเดินสำารวจ ช่องเขาขาด จ.กาญจนบุรี
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการปลูกป่าชายเลน
๑. เพื่อศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของป่าชายเลน
๒. เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ได้เห็นความส�าคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
๓. เพื่อศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน
๔. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้าหลากหลายชนิด
การด�าเนินงานและกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังการบรรยายจากวิทยากร เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าชายเลน และการ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติเรือ่ งการฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนการรักษาระบบนิเวศของป่าชายเลนประโยชน์ของป่าชายเลน
และร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ระยะเวลาด�าเนินงาน
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
สถานที่ด�าเนินงาน
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕๓,๖๐๐.- บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๕๓,๕๓๐.- บาท
ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๐ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐
การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๙๒

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชด�าริ
๑. นักศึกษามีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวมข้อมูลของพืชสมุนไพรต่างๆ
๒. แปรรูปสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอุปโภคและ/หรือบริโภคได้
๓. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรให้กว้างขวางขึ้น
การด�าเนินงานและกิจกรรม ระยะที่ ๑ อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาถึงเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ณ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ
- การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
- ศึกษาดูงาน ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ
ระยะที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์บริโภค-อุปโภคจากสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
- เผยแพร่ / จัดนิทรรศการ พร้อมน�าสู่สาธารณะ
- จัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์
ระยะเวลาด�าเนินงาน
ระยะที่ ๑ วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จ�านวน ๒ วัน ๑ คืน
ระยะที่ ๒ ระหว่างเดือน เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๕๘ (จ�านวน ๓ เดือน)
สถานที่ด�าเนินงาน
ระยะที่ ๑ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเพชรบุรี
ระยะที่ ๒ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๘๐ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒
การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๑๐๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ชื่อโครงการ

โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตส�านึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
๒. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชต่างๆ
๓. เพื่อให้นักศึกษาสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
การด�าเนินงานและกิจกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เล็งเห็นแล้วว่ายังมีพื้นที่ป่าอีกหลายแห่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ยัง
ขาดการดูแลฟืน้ ฟูและถูกท�าลาย จึงได้จดั โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริฯ ขึน้ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีจติ ส�านึกและ
รูจ้ กั หวงแหนผืนแผ่นดินไทยอีกทัง้ ยังเป็นการท�าให้นกั ศึกษาได้เรียนรูถ้ งึ วิธใี นการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชทีม่ คี วามส�าคัญของชาติเพือ่ ให้คง
อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยของเรา และเป็นการช่วยพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพสืบไป
ระยะเวลาด�าเนินงาน
๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
สถานที่ด�าเนินงาน
ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามรอยพระราชด�าริ บ้านหนองคอกไก่ ต�าบลเขากระปุก อ�าเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒๓,๒๐๐.- บาท
บประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๒๓,๒๐๐.- บาท
ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๗ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย ๔.๙๖ ร้อยละ ๙๙.๒๐
การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ ๙๙.๒๐

คณะบริหารธุรกิจ

ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ฝั่งทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในปี ๒๕๕๗
๒. เพื่อสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบของพสกนิกรในการครองตนเป็นคนดี เจริญตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท น้อมน�าไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓. เพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน
๔. เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนและวิถีชีวิตชาวบ้าน
๕. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตโดยการเรียนรู้จากสถานที่จริง
๖. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความสมานฉันท์ และความเข้าใจอันดี ให้แก่นักศึกษา
๗. เพื่อลดภาวะโลกร้อน
การด�าเนินงานและกิจกรรม คณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ ละนักศึกษา จ�านวน ๔๐ คน เข้าร่วมฟังการบรรยายถึงความส�าคัญของการอนุรกั ษ์
ป่าชายเลน โดยมีหวั ข้อในการรับฟังคือสภาพปัญหาของป่าชายเลนก่อนการฟืน้ ฟู มีสภาพเสือ่ มโทรม โดยเฉพาะป่าชายเลนซึง่ นับวันจะ
ลดปริมาณลงเรือ่ ย ๆ จนท�าให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์นา�้ ซึง่ ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยและเพาะพันธ์สตั ว์ออ่ น ตลอดจนเป็นการสร้างจิตส�านึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงการศึกษาวิธีการปลูกป่าชายเลนที่ถูกต้อง
ระยะเวลาด�าเนินงาน
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สถานที่ด�าเนินงาน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๑,๘๐๐ บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๓๑,๖๖๐ บาท
ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๐ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๒๐
การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๙๒.๒๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทย วิถีไทย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
๑. เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
๓. เพื่อปลูกจิตส�านึกถึงหน้าที่ในการสืบสารและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
๔. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การด�าเนินงานและกิจกรรม การศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ จัดว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้อีกด้าน
หนึ่งส�าหรับนักศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนเผยแพร่และส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ งานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ด�าเนินการจัดโครงการศึกษาภูมิปัญญาไทย วิถีไทย
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้นกั ศึกษา อาจารย์/พนักงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ได้ศกึ ษาหาความรูจ้ ากแหล่งโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ตลอดจนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ต่างๆ เพือ่ ให้เห็นคุณค่า ตระหนักถึงหน้าทีใ่ นการช่วยกันสืบสานและอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของ
ชาติให้ยั่งยืนสืบไปโดยบูรณาการกับวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาด�าเนินงาน
วันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
สถานที่ด�าเนินงาน
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และโครงการชั่งหัวมัน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๓๕,๐๑๖.- บาท
ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๕ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๘.๐๐
การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๑๐๐

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการศึกษาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติในโครงการพระราชด�าริ ครั้งที่ ๑
๑. เพื่อสนองพระราชด�าริฯ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา
๓. เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๔. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความสมานฉันท์ และความเข้าใจอันดีให้แก่นักศึกษา
๕. เพื่อสร้างจิตส�านึกให้กับนักศึกษา
การด�าเนินงานและกิจกรรม ระยะที่ ๑ โครงการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ ๕ บริเวณพื้นที่แปลง ๙๐๕ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และในพื้นที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่รับผิดชอบ
อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จ�านวนผู้เข้าร่วม ๕๕ คน
ระยะที่ ๒ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
บริเวณบ้านเขาไม้นวล หมู่ ๒ ต�าบลเขาใหญ่ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี จ�านวนผู้เข้าร่วม ๕๖ คน
ระยะเวลาด�าเนินงาน
ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สถานที่ด�าเนินงาน
ระยะที่ ๑ ณ พื้นที่แปลง ๙๐๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ระยะที่ ๒ ณ บ้านเขาไม้นวล ต�าบลเขาใหญ่ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๖๒,๐๐๐.- บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๑๕๑,๐๔๕.๒๐ บาท
ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒ ระยะ รวมจ�านวน ๑๑๑ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๗.๐๐
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐.๙๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะศิลปศาสตร์

ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการปลูกต้นไม้ชายเลนเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย
๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบของพสกนิกรในการครองตนเป็นคนดี เจริญตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทน้อมน�าไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓. เพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
๔. เพือ่ ให้นกั ศึกษาน�าความรูท้ ไ่ี ด้หลังจากการอบรมกลับมาปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายในสถานศึกษาของตนเอง
๕. เพื่อให้นักศึกษาน�าความรู้ที่ได้มาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว
๖. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมท�าให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ขึ้น
การด�าเนินงานและกิจกรรม ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการฟังการบรรยายความรู้และขั้นตอนวิธีการปลูกต้นกล้าจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
๒. ลงพื้นที่ปลูกต้นกล้า ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ จ.สมุทรสงคราม
๓. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เพชรบุรี
ระยะเวลาด�าเนินงาน
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗
สถานที่ด�าเนินงาน
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และสวนสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ต.สามพระยา อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๖,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๔๖,๐๐๐ บาท
ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๕.๐๐
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๗.๐๐

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ชื่อโครงการ

โครงการฝึกอบรมและสร้างจิตส�านึกในการด�ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. ให้นักศึกษาเห็นถึงความส�าคัญในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ให้นักศึกษาเรียนรู้เข้าใจและปฏิบัติตนเกี่ยวกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม
การด�าเนินงานและกิจกรรม ๑. บรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. บรรยายเรื่องจิตส�านึกที่ดีสู่ขบวนการผลิต
๓. บรรยายเรื่องการด�ารงชีวิตกับธรรมชาติ
๔. บรรยายเรื่องวัฒนธรรมกับศาสนา
ระยะเวลาด�าเนินงาน
๑๖ – ๑๘ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
สถานที่ด�าเนินงาน
ศูนย์การเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริฯ (ภาคกลาง) และศูนย์สาธิตและส่งเสริม
งานศิลปาชีพ จังหวัดฉะเชิงเทรา
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๗๘,๒๐๐ บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๗๘,๐๑๕ บาท
ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๗ คน
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๙๕.๐๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๗.๕๐
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ชื่อโครงการ

โครงการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. ให้นกั ศึกษาและบุคลากรของทางคณะได้มคี วามรูแ้ ละทักษะทีถ่ กู ต้องในการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชและเป็นการสนองพระราชด�าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อเป็นการปลูกสร้างจิตส�านึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรของทางคณะในการอนุรักษ์พืชพรรณ
ที่เกิดขึ้นด้วยความรัก ความหวงแหน และกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน
๓. เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติโดยสามารถน�ามาประยุกต์สร้างสรรค์กับงาน
ออกแบบกับวิชาสาขาที่เรียนได้ และได้ศึกษาดูงานออกแบบอาคารสาธารณะเพื่อใช้เป็นแนวทาง
การออกแบบสถาปัตยกรรมได้
การด�าเนินงานและกิจกรรม ๑. จัดท�าร่างรายละเอียดโครงการ
๒. ขออนุมัติโครงการ
๓. คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
๔. จัดอบรมบุคลากรและนักศึกษา
๕. ประเมินผลโครงการและรายงานผลการด�าเนินโครงการ
ระยะเวลาด�าเนินงาน
๗ – ๙ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
สถานที่ด�าเนินงาน
ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ จังหวัดชลบุรี
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๑๔๙,๗๘๕ บาท
ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๘.๓๗
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๓.๒๕

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

การด�าเนินงานและกิจกรรม

ระยะเวลาด�าเนินงาน
สถานที่ด�าเนินงาน
งบประมาณ
ผลการด�าเนินงาน

การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 3)
ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๑. เพื่อจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาอาหารพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี
ในลักษณะเครือข่ายชุมชน
๒. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดท�าต�ารับมาตรฐานของอาหารพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี
ในลักษณะเครือข่ายชุมชน
๑. ประสานงานกลุ่มชุมชนเพื่อก�าหนดวัน เวลา ด�าเนินโครงการ
๒. เตรียมวิทยากร เอกสาร วัตถุดิบ อุปกรณ์
๓. จัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน
๔. ถ่ายทอดเทคโนโลยีต�ารับมาตรฐานอาหารพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี
๕. เผยแพร่ต�ารับมาตรฐานอาหารพื้นบ้านผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
๖. ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการด�าเนินงานโครงการ
๒๔ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ กลุ่มน�้าพริกผู้สูงอายุกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๓๐๐,๐๐๐ บาท
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๓ คน
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองศิลปวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการจัดท�าฐานข้อมูล เพื่อการเรียนรู้พันธุกรรมพืช
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อให้ความรู้ในการจัดท�าฐานข้อมูลแก่ บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ ได้จัดท�าฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
๓. เพื่อให้บุคลากรจากทุกหน่วยงาน นักศึกษา เกิดความเข้าใจถึงความส�าคัญและการใช้ประโยชน์
ของพันธุกรรมพืช
๔. มีฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช เผยแพร่ ข้อมูล ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
การด�าเนินงานและกิจกรรม ๑. การบรรยายให้ความรู้การจัดท�าฐานข้อมูล โดยวิทยากร
๒. จัดท�าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมพืชภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง ๓ ด้าน กายภาพ ชีวภาพ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ระยะเวลาด�าเนินงาน
วันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สถานที่ด�าเนินงาน
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(self access center) ชั้น ๒ อาคารส�านักวิทยบริการ
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕๐,๐๐๐
บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๔๙,๔๙๗.๙๘ บาท
ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๖ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๒.๐๐
การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๙๒.๖๔

กองศิลปวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการสนองพระราชด�าริฯ ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับธรรมชาติวทิ ยาตัง้ แต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล
๓. เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
๔. เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะกับหน่วยงานอื่น
๕. เพื่อสร้างนักศึกษา ให้มีความรู้ในด้านธรรมชาติวิทยา และช่วยจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ของกองศิลปวัฒนธรรม
การด�าเนินงานและกิจกรรม ๑. มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและร่วมศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พร้อมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
๒. นักศึกษาแยกกลุม่ เพือ่ ศึกษาแต่ละกลุม่ ของความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น กลุม่ ดูนก กลุม่ แหล่งน�า้
กลุม่ เศรษฐกิจพอเพียง กลุม่ แมลงและการอนุรกั ษ์ กลุม่ สัตว์สะเทินน�า้ สะเทินบก ณ แหล่งศึกษาธรรมชาติ
ณ พื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
๓. นักศึกษาน�าความรู้ที่ได้มาแบ่งปัน และเสนอผลงานการที่ได้ออกไปศึกษานอกพื้นที่
ระยะเวลาด�าเนินงาน
วันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
สถานที่ด�าเนินงาน
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๙๒,๖๓๑.๙๙ บาท
ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๓ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๐๕
การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ ๙๕.๐๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองศิลปวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการรักษาดูแลและปรับปรุงต้นไม้ในแปลง ๙๐๕ รอบที่ ๑
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ในการดูแลรักษา ปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเองและได้เห็นความส�าคัญ
ของป่าไม้ต่อสิ่งมีชีวิตในโลก
๓. เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใน มทร.พระนคร และ อพ.สธ. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
ปัญหา และข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน
การด�าเนินงานและกิจกรรม ๑. มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาป่าไม้ โดยวิทยากร อพ.สธ
๒. ศึกษาดูงาน ณ แหล่งศึกษาธรรมชาติ ณ พื้นที่แปลง ๙๐๕ อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๓. ลงพืน้ ทีส่ า� รวจและปลูกต้นไม้ เช่น กล้วย เพือ่ การอยูร่ อดของดินและต้นไม้ ใส่ปยุ๋ และติดป้ายทะเบียน
ต้นไม้ในแปลง 905
ระยะเวลาด�าเนินงาน
วันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗
สถานที่ด�าเนินงาน
ณ พื้นที่แปลง ๙๐๕ อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๘๐,๘๔๐ บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๗๕,๕๘๐ บาท
ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๒ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๐๘
การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๙๓.๘๐

กองศิลปวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการรักษาดูแลและปรับปรุงต้นไม้ในแปลง ๙๐๕ รอบที่ ๒
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ในการดูแลรักษา ปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเองและได้เห็นความส�าคัญ
ของป่าไม้ต่อสิ่งมีชีวิตในโลก
๓. เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใน มทร.พระนคร และ อพ.สธ. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
ปัญหา และข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน
การด�าเนินงานและกิจกรรม ๑. มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาป่าไม้ โดยวิทยากร อพ.สธ.
๒. ศึกษาดูงาน ณ แหล่งศึกษาธรรมชาติ ณ พื้นที่แปลง ๙๐๕ อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๓. ลงพื้นที่ส�ารวจต้นไม้เพื่อการอยู่รอดของต้นไม้ ใส่ปุ๋ย และติดป้ายทะเบียนต้นไม้ในแปลง ๙๐๕
ระยะเวลาด�าเนินงาน
วันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
สถานที่ด�าเนินงาน
ณ พื้นที่แปลง ๙๐๕ อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๖๙,๑๖๐ บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๖๘,๔๗๐ บาท
ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๘ คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ๙๕.๖๓ ร้อยละ
การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๑๐๐ ร้อยละ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ประมวลภาพ

การประชุมในโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุทยานสวนหิน พุหางนาค จ.สุพรรณบุรี

ภาพการประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทรพ.) ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส�านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพการประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทรพ.) ครั้งที่ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส�านักงานอธิการบดี

ภาพการประชุมคณะทำางาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทรพ.) ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารส�านักงานอธิการบดี

ภาพการประชุมคณะทำางาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทรพ.) ครั้งที่ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส�านักงานอธิการบดี

ภาพการประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทรพ.)
ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารส�านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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68

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพการประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทรพ.) ครั้งที่ ๔
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส�านักงานอธิการบดี

ภาพการประชุมคณะทำางาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทรพ.) ครั้งที่ ๕
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส�านักงานอธิการบดี

พื้นที่ดำาเนินงาน
แยกตามกิจกรรมของ อพ.สธ. ๘ กิจกรรม
ฮิปโปโปเตมัส ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

70

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

71

72

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

73

74

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

75

76

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

77

คณะผู้จัดทำา
ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทรพ. )
ผู้อ�านวยการกองศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง

ผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และ กองศิลปวัฒนธรรม
นายถาวร
อ่อนละออ
นางสาวทัศนีย์
น้อยแดง
ผศ.เจทญา
กิจเกิดแสง
นายถาวร
อ่อนละออ
นางสาวทัศนีย์
น้อยแดง
นายศิริวัฒน์
สายสุนทร

ผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พิสูจน์อักษร
ประสานงาน
ภาพถ่าย

ประมวลภาพ

คณะผู้จัดทำา

กองศิลปวัฒนธรรม

80

โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

