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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปี งบประมาณ 2562
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“เพราะวามีสารคารบอนขึ้นไปในอากาศมาก จะทําใหเหมือนตูกระจกครอบ แลว
โลกนี้ก็จะรอนขึ้น เมื่อโลกนี้รอนขึ้นมีหวังวาน้ําแข็งจะละลายลงทะเล และรวมทั้ง
น้ําในทะเลนั้นจะพองขึ้นถาเราศึกษาอยางใจเย็น อยางมีเหตุผลแลว ก็จะหาทาง
แกไขได หรืออยางนอยก็พยายามแกไขมันดีกวา
ที่จะมาขัดแยงกัน…”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองคทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับโลกรอน
ตั้งแต ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
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“ เราควรจะสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา ไดลงมือศึกษาและมีอาชีพที่เกี่ยวของกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อที่วาจะไดมคี นรุนใหมๆที่จะกลายมาเปนนักอนุรักษ
ธรรมชาตินักอนุกรมวิธานวิทยาและนักชีววิทยาอยางมากเพียงพอไมแตเพียงพอสําหรับ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานราชการตางๆเทานั้น แตยังเพียงพอสําหรับชุมชนทองถิ่นและ
ภาคเอกชน “
พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปน
องคประธานเปดงานประชุมวิชาการดานความหลากหลายทางชีวภาพ
(International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019)
ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอรเซ็นทรัลเวิลดกรุงเทพฯ
22 พ.ค.62

คํานํา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ขอพระราชานุ ญ าตเข า ร ว มสนองโครงการอนุ รั ก ษ
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เพื่ อ เป น การ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการดําเนินงานสนองพระราชดําริ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจําป
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จั ดทํ า ขึ้ น เพื่ อรวบรวมผลการดําเนิน งานจาก ๙ คณะ สถาบัน วิจัยและพัฒ นา และกอง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดภายในเลมประกอบดวย พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช พระราชดํารัส บางประการ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สารจากอธิการบดี สารจากรองอธิการบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย สารจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา สารจากผูอํานวยการ
กองศิลปวัฒนธรรม
ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๐/๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (อพ.สธ. – มทรพ.) เดินตามรอยเทาพอ แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานของแผนแมบท
อพ.สธ. รายงานผลการดําเนินงาน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สนองพระราชดําริ โดย มทร.พระนคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) การดําเนินงานและภาพกิจกรรม
โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช ฯประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประมวลภาพการประชุ ม คณะกรรมการ คณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ และ คณะผูจัดทํา
ผู จั ดทํ า ขอขอบคุ ณ ท า นอธิการบดี ผูบ ริห ารมหาวิทยาลัย คณาจารย เจาหนาที่ผูรับ ผิดชอบงาน
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ทั้ง ๙ คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม และ ผูมีสวน
เกี่ยวของทั้งหมดที่ไดรวมแรงรวมใจกันทําใหกิจกรรมทุกกิจกรรมสําเร็จ ลุลวง และสามารถรวบรวมเปนรายงานผลการ
ดําเนินงานเลมนี้ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคะ
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อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินงานในการสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดวยสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยจะมุงมั่นเดินหนาสงเสริมสนับสนุนสืบ
สานพระราชปณิธานตอไป
มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายสงเสริมสนับสนุน คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ใหมีจิตสํานึก เห็นถึง
ความสําคัญและคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหผืนปาในวันขางหนาจะไดเปนแหลงศึกษาคนควา วิจัย พัฒนา ตอ
ยอด ไมวาจะเปนกรอบการเรียนรูทรัพยากร กรอบการใชประโยชน กรอบการสรางจิตสํานึก ทั้งนี้ ก็เพื่อให คณาจารย
บุคลากร นักศึกษา มีจิตสํานึก มีความรัก มีความหวงแหน ในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยอยางแทจริง
ขอขอบคุณทุกภาคสวนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยมีความมุงมั่นที่จะสนองพระราชดําริที่จะรักษาไวซึ่งทรัพยากรของชาติสืบไป

รองศาสตราจารยสุภัทรา โกไศยกานนท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยรูสึกยินดีเปน
อย างยิ่ งที่ ไดรั บ หน าที่ ดูแลรับ ผิดชอบ โครงการอนุรักษพัน ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัย สนับสนุนให คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดมีการบูรณาการระหวางมหาวิทยาลัย
กับ ชุมชนและฐานทรัพยากรทองถิ่น บูรณาการงานวิชาการและงานวิจัยเขากับงานอนุรักษทรัพยากร ตลอดจน พัฒนา
ตอยอด เปนผลิตภัณฑผลงานของมหาวิทยาลัยที่ทําใหเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติอยางแทจริงและควรที่
จะสืบทอดและถายทอดองคความรูที่ไดจากชุมชนและฐานทรัพยากรทองถิ่น สรางเปนฐานขอมูลและศูนยการเรียนรู
ตนแบบที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดเปนประโยชนทแี่ ทจริงตอชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน ตอไป

ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา
รูสึกมีความภาคภู มิใจ ที่ไดมีการสรางจิตสํ านึ กใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดเปนสวนหนึ่งในการรั ก ษา
ทรั พยากรธรรมชาติ และรั กษาสิ่ งแวดล อม โดยการนํา บุคลากร และนักศึกษา ไดล งไปสัมผัส กับ วิถีชุมชน สัมผั ส
ธรรมชาติของผืนปา ไดลงมือปลูกตนไมจริงๆ ไดเห็นคุณคาและประโยชนของทรัพยากร ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อใหบุคลากรและ
นักศึกษามีจิตสํานึกรักและหวงแหนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยไดนํานักศึกษาจากทุกคณะ เขารวมกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนใหเกิดการเรียนรูการปลูกฝง
การสรางจิตสํานึกรัก และการใชประโยชนจากทรัพยากร เพื่อวันขางหนาในอนาคต จะไดมีทรัพยากรใชอยางยั่งยืน
และในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอสนองพระราชดําริเชนนี้ตอไป เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืนสูงสุด

ผูชวยศาสตราจารยยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา

ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
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กองศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี ค วามภู มิ ใ จและรู สึ ก ยิ น ดี ที่ ไ ด รั บ มอบหมายให ดํ า เนิ น งานสนองพระราชดํ า ริ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยเปนผูประสานงานการดําเนินงาน ระหวางคณะทั้ง ๙ คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
และกองศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับกรอบการดําเนินงานและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ โดยไดรับคําปรึกษา และชี้แนะการดําเนินงานจากรองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คือ คุณพรชัย
จุฑามาศ และเลขานุการ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คือ ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย
การรายงานผลการดําเนินงาน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเปนการรวบรวมผลการดําเนินงานการสนองพระราชดําริ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรวมสนองพระราชดําริ ๕๐ โครงการ มี
บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มโครงการประมาณโดยประมาณ จํ า นวน ๒,๒๕๑ คน งบประมาณที่ เ สนอขอ
๑๑,๓๐๐,๔๕๐ บาท และงบประมาณที่ใชจริง ๑๑,๐๓๖,๙๐๑ บาท (สิบเอ็ดลานสามหมื่นหกพันเการอยหนึ่งบาทถวน)
อันเปนผลงานจากทุกคณะ และหนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนกองศิลปวัฒนธรรม ที่ไดรวมกันดําเนินงาน
สนองพระราชดําริ
ขอขอบคุณคณาจารย และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จาก ๙
คณะ ตลอดจนสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ไดสงขอมูลผลการดําเนินงานเพื่อรวบรวมเปนรายงานฉบับนี้ ขอขอบคุ ณ
เจาหนาที่กองศิลปวัฒนธรรม ผูที่มีสวนรวมทั้งหมดที่ทําใหกิจกรรมทุกกิจกรรมสําเร็จ ลุลวงดวยดี

ผูชวยศาสตราจารยเจทญา กิจเกิดแสง
ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม

ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๙
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการโครงการ
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยพระราชานุญาต
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
เพื่อใหการดําเนินงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ประสบ
ความสําเร็จเปนผลประโยชนแท และใหเปนไปตามการปรับโครงสรางหนวยงานใหม ตามการปฏิรูประบบราชการ
การนี้จึงแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดังตอไปนี้
๑.

ดร.อําพล เสนาณรงค

กรรมการที่ปรึกษา

๒.

ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร

กรรมการที่ปรึกษา

๓.

เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผูอํานวยการ

ประธานกรรมการ
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
๔.

รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

รองประธานกรรมการ

(นายพรชัย จุฑามาศ)
๕.

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กรรมการ

๖.

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

กรรมการ

๗.

ผูบัญชาการทหารเรือ

กรรมการ

๘.

ผูบัญชาการทหารอากาศ

กรรมการ

๙.

ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา

กรรมการ

๑๐.

ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

กรรมการ

๑๑.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ

๑๒.

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรรมการ
/...๑๓. ผูอํานวยการ

๑๓.

ผูอํานวยการองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ

กรรมการ

๑๔.

ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร

กรรมการ

๑๕.

ผูวาการการไฟฟานครหลวง

กรรมการ

๑๖.

ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค

กรรมการ

๑๗.

ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

กรรมการ

๑๘.

ผูวาการการเคหะแหงชาติ

กรรมการ

๑๙.

อธิบดีกรมปาไม

กรรมการ

๒๐.

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

กรรมการ

๒๑.

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

กรรมการ

๒๒.

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

กรรมการ

๒๓.

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

กรรมการ

๒๔.

อธิบดีกรมประมง

กรรมการ

๒๕.

อธิบดีกรมชลประทาน

กรรมการ

๒๖.

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

กรรมการ

๒๗.

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

กรรมการ

๒๘.

อธิบดีกรมการขาว

กรรมการ

๒๙.

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา

กรรมการ

๓๐.

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

กรรมการ
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๓๑.

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

กรรมการ

๓๒.

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ

กรรมการ

๓๓.

อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

กรรมการ

๓๔.

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กรรมการ

๓๕.

อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

กรรมการ

๓๖.

เลขาธิการสภาการศึกษา

กรรมการ

๓๗.

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการ

๓๘.

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรรมการ

๓๙.

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการ
/...๔๐. เลขาธิการ

๔๐.

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

กรรมการ

๔๑.

เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

กรรมการ

๔๒.

เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรรมการ

๔๓.

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรรมการ

๔๔.

ผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

กรรมการ

๔๕.

ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

กรรมการ

๔๖.

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

กรรมการ

๔๗.

ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)

กรรมการ

๔๘.

ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม

กรรมการ

๔๙.

ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

กรรมการ

๕๐.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการ

๕๑.

อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการ

๕๒.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ

กรรมการ

๕๓.

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการ

๕๔.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

กรรมการ

๕๕.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม

กรรมการ

๕๖.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

กรรมการ

๕๗.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรรมการ
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๕๘.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

๕๙.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

กรรมการ

๖๐.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

๖๑.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

๖๒.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

๖๓.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง

กรรมการ

๖๔.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการ

๖๕.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

กรรมการ
/...๖๖. อธิการบดี

๖๖.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

กรรมการ

๖๗.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

กรรมการ

๖๘.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการ

๖๙.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

กรรมการ

๗๐.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรรมการ

๗๑.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

กรรมการ

๗๒.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

กรรมการ

๗๓.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น

กรรมการ

๗๔.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

กรรมการ

๗๕.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

กรรมการ

๗๖.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กรรมการ

๗๗.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรรมการ

๗๘.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

กรรมการ

๗๙.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

กรรมการ

๘๐.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กรรมการ

๘๑.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

กรรมการ

๘๒.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กรรมการ

๘๓.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กรรมการ

๘๔.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

กรรมการ
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๘๕.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กรรมการ

๘๖.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กรรมการ

๘๗.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรรมการ

๘๘.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กรรมการ

๘๙.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กรรมการ

๙๐.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กรรมการ

๙๑.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

กรรมการ

๙๒.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการ
/...๙๓. อธิการบดี

๙๓.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

กรรมการ

๙๔.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กรรมการ

๙๕.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

กรรมการ

๙๖.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กรรมการ

๙๗.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

กรรมการ

๙๘.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กรรมการ

๙๙.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

กรรมการ

๑๐๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กรรมการ

๑๐๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กรรมการ

๑๐๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

กรรมการ

๑๐๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

กรรมการ

๑๐๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

กรรมการ

๑๐๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กรรมการ

๑๐๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กรรมการ

๑๐๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

กรรมการ

๑๐๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ

๑๐๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กรรมการ

๑๑๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กรรมการ

๑๑๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กรรมการ

๑๑๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กรรมการ
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๑๑๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

กรรมการ

๑๑๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กรรมการ

๑๑๕. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)

กรรมการ

๑๑๖. ผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

กรรมการ

๑๑๗. ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม

กรรมการ

๑๑๘. ผูอํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ (องคการมหาชน)

กรรมการ

๑๑๙. ผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

กรรมการ
/...๑๒๐. ผูว าราชการ

๑๒๐. ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

กรรมการ

๑๒๑. ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี

กรรมการ

๑๒๒. ผูวาราชการจังหวัดชุมพร

กรรมการ

๑๒๓. ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการ

๑๒๔. ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี

กรรมการ

๑๒๕. ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

กรรมการ

๑๒๖. ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี

กรรมการ

๑๒๗. ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต

กรรมการ

๑๒๘. ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี

กรรมการ

๑๒๙. ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๑๓๐. ผูวาราชการจังหวัดนาน

กรรมการ

๑๓๑. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

กรรมการ

๑๓๒. ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

กรรมการ

๑๓๓. ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค

กรรมการ

๑๓๔. ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี

กรรมการ

๑๓๕. ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ

กรรมการ

๑๓๖. ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ

กรรมการ

๑๓๗. ผูวาราชการจังหวัดนครนายก

กรรมการ

๑๓๘. ผูวาราชการจังหวัดปตตานี

กรรมการ

๑๓๙. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

กรรมการ
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๑๔๐. ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี

กรรมการ

๑๔๑. ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก

กรรมการ

๑๔๒. ผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ

กรรมการ

๑๔๓. ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี

กรรมการ

๑๔๔. ผูวาราชการจังหวัดระนอง

กรรมการ

๑๔๕. ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ

กรรมการ
/...๑๔๖. ผูว าราชการ

๑๔๖. ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง

กรรมการ

๑๔๗. ผูวาราชการจังหวัดแพร

กรรมการ

๑๔๘. ผูวาราชการจังหวัดตรัง

กรรมการ

๑๔๙. ผูวาราชการจังหวัดสระแกว

กรรมการ

๑๕๐. ผูวาราชการจังหวัดพะเยา

กรรมการ

๑๕๑. ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

๑๕๒. ผูวาราชการจังหวัดตาก

กรรมการ

๑๕๓. ผูวาราชการจังหวัดพังงา

กรรมการ

๑๕๔. ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

กรรมการ

๑๕๕. ผูวาราชการจังหวัดกระบี่

กรรมการ

๑๕๖. ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ

กรรมการ

๑๕๗. ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี

กรรมการ

๑๕๘. ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

๑๕๙. ผูวาราชการจังหวัดยะลา

กรรมการ

๑๖๐. ประธานมูลนิธิฟนฟูทรัพยากรทะเลสยาม

กรรมการ

๑๖๑. ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

กรรมการ

๑๖๒. ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรรมการ

๑๖๓. รองหัวหนาสํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

กรรมการและเลขานุการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ฝายวิชาการ
(ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย)
หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ
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-รับนโยบายและกรอบการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานในการสนองพระราชดําริ หรือสนับสนุน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
-หัวหนาสวนราชการ หนวยงาน และองคกร ไปแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของตน โดยเสนอรายชื่อ
ผานเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อนํา
ความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาทขอพระราชทานแตงตั้งโดยพระราชานุญาต

-หัวหนาสวนราชการ หนวยงานและองคกร อํานวยการ สนับสนุนใหการดําเนินงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่และเขตความรับผิดชอบของตนใหเปนไปตามเปาหมาย
วัตถุประสงค
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
เลขาธิการพระราชวัง
ในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
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ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๐/๒๕๕๙
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
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24

25

คําสั่งแต่ งตั้งคณะทํางาน
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ ๒๒๘๖ / ๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทรพ.)
---------------------ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ได ม อบหมายให ก องศิ ล ปวั ฒ นธรรมเป น ผู
ประสานงานสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมีบุคลากรจากคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนาและกองศิลปวัฒนธรรมเปนผูรวมดําเนิ นงาน ทั้งนี้
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จลุลวงไปดวยดีจึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ อธิการบดี
ประธาน
๑.๒ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
รองประธาน
๑.๓ รองอธิการบดีทุกฝาย
รองประธาน
๑.๔ ผูชวยอธิการบดีทุกทาน
รองประธาน
๑.๕ คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
๑.๖ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑.๗ ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
๑.๘ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
๑.๙ ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
ทําหนาที่ ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแกคณะกรรมการดําเนินงานให บรรลุวัตถุประสงค
ตามเป า หมายที่ กํา หนดในแผนแมบ ทสอดคล องกับ การดําเนิน งานโครงการอนุรั กษ พัน ธุกรรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
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๒.๑.
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙
๒.๑๐
๒.๑๑
๒.๑๒
๒.๑๓
๒.๑๔
๒.๑๕
๒.๑๖
๒.๑๗
๒.๑๘
๒.๑๙
๒.๒๐
๒.๒๑
๒.๒๒
๒.๒๓
๒.๒๔
๒.๒๕
๒.๒๖
๒.๒๗
๒.๒๘
๒.๒๙
๒.๓๐
๒.๓๑
๒.๓๒

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
ผูชวยอธิการบดี (นายสุรเชษฐ เดชฟุง)
ผูชวยอธิการบดี (นายวัชรพงษ สูงปานเขา)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาทุกคณะ
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยทุกคณะ
นางสาวนิตยา
นวมพรอมพันธุ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
นางสาวประพาฬภรณ ธีรมงคล
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
นางนอมจิตต
สุธีบุตร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
นายอนุสรณ
ใจทน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
นางสาวดวงกมล
ตั้งสถิตพร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
นางสาวอัมพวัน
ยันเสน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
นายจิระพงษ
เริกเขียว
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
นายธนพล
ผลจันทร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
นางลาวัลย
สายสุวรรณ
คณะบริหารธุรกิจ
นายธนวัฒน
สุดจิตรสมโภชน คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวดวงฤทัย
นิคมรัฐ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวฐิตาภา
เนือ่ งนิยม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายชัยวัฒน
ศักดิ์เวฬุวัน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายอภิชาติ
จริยาพันธ
คณะวิศวกรรมศาสตร
นายดิษฐชัย
ทัศนุรักษ
คณะวิศวกรรมศาสตร
นางสาวทิพรดา
มุงดี
คณะวิศวกรรมศาสตร
นายนเรศ
กันธะวงค
คณะศิลปศาสตร
นายพัดยศ
เพชรวงษ
คณะศิลปศาสตร
นางสาวเบญจมาศ
สระบัวคํา
คณะศิลปศาสตร
นางสาวบุศรินทร
มั่นวิชาชัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ
นางสาวอาภรณ
แกวพรหมมาน คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ
วาที่รอยตรีธีระพงษ
ฐานะ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
รองผูอํานวยการฝายวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายณัฏฐภัค
ฉินทกานนท สถาบันวิจัยและพัฒนา
/...๒.๓๓

๒.๓๓ นางสาวหนึ่งฤทัย
๒.๓๔ นางพัชรี

แกวคํา
ชุติมาโชติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองนโยบายและแผน

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นางสาวหนึ่งฤทัย
กรรมการ
กรรมการ
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๒.๓๕ นางสาวพิมผกา
๒.๓๖ นางสาววรุณกันยา
๒.๓๗ ผศ.รพีพรรณ
๒.๓๘ นางสาวสุรีวัลย
๒.๓๙ นางสาวกิตตินันท
๒.๔๐ นายศิริวัฒน
๒.๔๑ นางรัตนา
๒.๔๒ นางสาวนวลพรรณ
๒.๔๓ นายเกศไกรศร
๒.๔๔ นางสาวนฤตยา
๒.๔๕ นายถาวร
๒.๔๖ นางสาวทัศนีย
ผูชวยเลขานุการ
ทําหนาที่

ศรีชนะ
คุณากรวิรุฬห
สุฐาปญณกุล
ใจงาม
จันทวงศ
สายสุนทร
ดิสสระ
จําปาเทศ
แกวสามารถ
อภิชาติโยธิน
ออนละออ
นอยแดง

กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองศิลปวัฒนธรรม
กองศิลปวัฒนธรรม
กองศิลปวัฒนธรรม
กองศิลปวัฒนธรรม
กองศิลปวัฒนธรรม
กองศิลปวัฒนธรรม
กองศิลปวัฒนธรรม
กองศิลปวัฒนธรรม
กองศิลปวัฒนธรรม
กองศิลปวัฒนธรรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ

- เสนอและรวมพิจารณาจัดทําแผนแมบท อพ.สธ. – มทร.พระนคร
- ดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ตามแผนแมบท
- เสนอและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
- ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
- จัดประชุมคณะทํางานโครงการฯ อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
- สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่โครงการฯ
- กํากับ ติดตามการดําเนินงานและจัดทํารายงานแสดงความกาวหนาของการดําเนินงานและสรุปรายงาน
ประจําปงบประมาณ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารยสุภัทรา โกไศยกานนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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เดินตามรอยเท้ าพ่ อ
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ขออั ญ เชิ ญ พระราชนิ พ นธ บ างส ว นใน ‘สมเด็ จ พระเทพฯ’ ที่ ท รงพระราชนิ พ นธ ถึ ง ‘ทู ล กระหม อ ม
พอ’ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ยังทรงประทับอยูในใจทวยราษฎรไมเสื่อมคลาย ดวย
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค ทรงมีพระเมตตาแผไพศาลตอปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลา พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระฉายา สมเด็จพระเทพฯ เมื่อครั้งทรงพระเยาววา “สลาตันของพอ” เพราะวัย
เด็กพระองคทรงวิ่ง เร็ วและซนมาก และมีพระนามลําลองวา “นอย” เมื่อทรงเติบโต สมเด็จพระเทพฯ ก็จะเสด็จ ฯ ตาม
ทูลกระหมอมพอไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจตางๆ

ดังที่เราทุกคนคงทราบกันดีวา ไมมีผืนแผนดินไทยสวนไหนที่สมเด็จพระเทพฯ จะไมเคยยางพระบาทไปถึง ไมวาที่นั้น
จะเปนเขาสูง หรือทุงกวาง ผืนน้ําหรือพื้นราบ ที่โลงหรือพงปา ภูมิประเทศอันนารื่นรมย หรือดงทาก ใตถุนบานผุพังในชนบท
หรือกลางดงน้ําเนาในแหลงเสื่อมโทรม หากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปปรากฏพระองคอยู ณ ที่ใด
สมเด็จพระเทพฯ ก็จะเสด็จฯ ตามไปดวยไมเคยหาง
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สมเด็จพระเทพฯ ทรงถายทอดเรื่องราวการเสด็จฯ ตามทูลกระหมอมพอ ในพระราชนิพนธ “เดินตามรอยเทาพอ” ความตอน
หนึ่งวา…
“ฉันเดินตามรอยเทาอันรวดเร็วของพอโดยไมหยุด
ผานเขาไปในปาใหญ นากลัว ทึบ แผไปโดยไมมีที่สิ้นสุด มืด และกวาง
มีตนไมใหญใหญเหมือนหอคอยที่เขมแข็ง
พอจา…ลูกหิวจะตายอยูแลวและเหนื่อยดวย
ดูซิจะ…เลือดไหลออกมาจากเทาทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก
ลูกกลัวงู เสือ และหมาปา
พอจา…เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม ?
ลูกเอย…ในโลกนี้ไมมีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมยและความสบายสําหรับเจา
ทางของเรามิไดปูดวยดอกไมสวยสวย จงไปเถิด แมวามันจะเปนสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจา
พอเห็นแลววา หนามตําเนื้อออนออนของเจา เลือดของเจาเปรียบดั่งทับทิมบนใบหญาใกลน้ํา
น้ําตาของเจาที่ไหลตองพุมไมสีเขียว เปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความงามเต็มที่
เพื่อมนุษยชาติ จงอยาละความกลา เพื่อเผชิญกับความทุกขใหอดทนและสุขุม
และจงมีความสุขที่ไดยึดอุดมการณที่มีคา ไปเถิด…ถาเจาตองการเดินตามรอยเทาพอ…”

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพฯ ยังทรงโปรดการเขียนบทกลอนมาตั้งแตครั้งยังทรงพระเยาว หนึ่งในบทกวี พ ระราช
นิพนธที่ทรงเขียนถึง “ทูลกระหมอมพอ” เรื่อง “บิดา” ใน พ.ศ. ๒๕๑๐ มีใจความวา
“อันบิดาเปนผูใหกําเนิด แสนประเสริฐเลี้ยงลูกจนเติบใหญ
ทั้งเลี้ยงดูอบรมบมจิตใจ เพื่อจะใหลูกยาพาเจริญ
อันพระคุณทานนั้นมากลนเหลือ ลูกที่เชื่อคําทานนาสรรเสริญ
คุณบิดานั้นมีมากเหลือเกิน ขอใหทานยิ่งเจริญทุกคืนวัน”
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สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปย มลนดวยพระอัจฉริยภาพและพระราชจริยวัตรอันงดงามเปนที่ประจักษ ทรงเจริญรอยตาม
พระยุคลบาทพระราชบิดา ทั้งยังทรงมีพระอารมณขัน ดังเชนเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ
ออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ในพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป
ภาพเบื้องหนาพสกนิกรนับแสนชีวิตสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางมาเขาเฝาฯ เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ า อยู หัว
รัชกาลที่ ๙ ไดรับการเผยแพรไปทั่วโลก แตหนึ่งในนั้นปรากฏภาพของสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกกลองถายรูปขึ้นมาทรงฉายจาก
ดานหลังที่ประทับของ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

สมเด็จพระเทพฯ เคยรับสั่งเกี่ยวกับภาพนี้ตอนักขาว ความวา ทูลกระหมอมพอทรงตําหนิวาทําตัวเหมือนเด็ก กระนั้น
พระองคทรงพระสรวลอยางมีความสุข “พอดุเรา บอกใหเราไปถายที่อื่น ใหเราสํารวม และใหไปบอกคนขางหลังใหเงียบๆ
ดวย”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผูถวายงานใกลชิด ไดเคยกลาวถึง สมเด็จพระเทพฯ ไว ความวา
“…สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงงานครอบจักรวาล พระราชกรณียกิจมีทุกดาน ครอบคลุมวิถีชีวิตมนุษย ดิน น้ํา ลม ไฟ
จนมีคําพังเพยที่มักพูดกันถึงการทรงงานของพระองควา ทรงดูแลตั้งแตครรภมารดาไปถึงเชิงตะกอน…”
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“….พระเจาอยูหัวทรงเปนอยางไร สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปนอยางนั้น ทรงถอดแบบทูลกระหมอมพอมาทุกอยาง…”

รอยแยมพระสรวลในขณะที่ทรงงาน เปนอีกภาพที่ชัด เจนตาพสกนิกร เชนนี้แลว ปวงประชาจึงไดรักและเทิดทูน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจาฟาหญิงนักพัฒนา ผูทรงงานหนักเพื่อแผนดิน และทรงเจริญรอยตาม
พระยุคลบาท ในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระองคนี้ยิ่งนัก
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แนวทางการดําเนินงาน
ตามกรอบการดําเนินงานของ
แผนแม่ บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปี ที่หก
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงาน
ตามแผนแมบท อพ.สธ ระยะ ๕ ปที่หก
(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)
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เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวขางตน จึงกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานตามแผน
แมบท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปที่หก (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) โดยมีกิจกรรม ๘ กิจกรรมที่อยู
ภายใต ๓ กรอบการดําเนินงาน และ ๓ ฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
โดยที่ อพ.สธ.สนับสนุนและรวมมือกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริจัดทําแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมตาง ๆ
ภายใตแผนแมบทในแตละปงบประมาณตลอดระยะเวลา ๕ ป ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผน
แมบทของ อพ.สธ. หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปเฉพาะในสวนของหนวยงานของตน
ให ชั ด เจน โดยระบุ ส าระสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งาน เชน พื้น ที่เปาหมายในการดํ าเนิน งาน วิธีการและขั้น ตอนการ
ดําเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผูรับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณในการดําเนินงาน โดยมี
อพ.สธ. เปนผูส นับสนุนแผนปฏิบัติงานประจําป/โครงการ ภายใตแผนแมบทของ อพ.สธ.ไปยังแหลงทุนตาง ๆ ตอไป
๑. กรอบการเรียนรูทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการบริหารจัดการดาน
ปกปก
ทรัพยากรของประเทศ จึงตองมีการเรียนรูทรัพยากรในพื้นที่ ปาธรรมชาติ ดั้งเดิมที่ป กป กรั กษาไว โดยมีกิจกรรมที่
ดําเนินงานไดแก กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปกทรัพยากร กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และ
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปกทรัพยากร
เปาหมาย
๑.เพื่อปกปกรักษาพื้นที่ปาธรรมชาติของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่
มีพื้นที่ปาดั้งเดิมอยูในความรับผิดชอบ โดยไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ แตจะตองเปนพื้นที่นอกเหนือจาก
พื้ น ที่ ของกรมป า ไม และกรมอุ ทยานแห งชาติสัตวปาและพัน ธุพืช หรือจะตองไมเปน พื้น ที่ที่มีปญหากับราษฎรโดย
เด็ดขาด
๒.เพื่อรวมมือกับกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช โดยที่กรมฯ นําพื้นที่ของกรมฯ มา
สนองพระราชดําริ ตามความเหมาะสม
แนวทางการดําเนินกิจกรรมปกปกทรัพยากรในพื้นที่ปกปกทรัพยากร
๑. การทําขอบเขตพื้นที่ปกปกทรัพยากร
๒. การสํารวจ ทํารหัสประจําตนไม ทํารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลในพื้นที่ของ หนวยงานที่รวมสนอง
พระราชดําริ
๓. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และคาพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เชนสัตว
จุลินทรีย
๔. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และคาพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เชนดิน หิน แรธาตุตาง ๆ คุณภาพน้ํา คุณภาพ
อากาศ เปนตน
๕. การสํารวจเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรกายภาพและ
ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่
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๖. สนับสนุนใหมีอาสาสมัครปกปกรักษาทรัพยากรในพื้นที่สถานศึกษา เชนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในระดับ
หมูบาน ตําบล สนับสนุนใหประชาชนที่อยูรอบ ๆ พื้นที่ปกปกทรัพยากร เชนมีกิจกรรมปองกันไฟปา กิจกรรมรวมมือ
รวมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปกทรัพยากร เปนตน
ขอมูลที่ไดนํามารวบรวมเปนฐานขอมูลในพื้นที่ขององคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ หรือเอกชนที่
เขารวมสนองพระราชดําริ เพื่อการนําไปใชประโยชนตอไป
หมายเหตุ
๑. ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมปกปกทรัพยากร สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสูงานฐานขอมูลในกิจกรรมที่ ๕
กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร
๒. กิจกรรมปกปกทรัพยากร ใชพื้นที่เปนเปาหมายในการดําเนินงานในกิจกรรมนี้
๓. พื้นที่ที่นํามาสนองพระราชดําริในกิจกรรมนี้ ไมไดหมายความวาเปนการนําพื้นที่นั้นเขามานอมเกลาฯ ถวาย
เพื่อใหเปนทรัพยสินของ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง แตหมายถึงเปนพื้นที่ที่ดําเนินการโดยหนวยงานนั้น ๆ ที่เปนเจาของ
แตใชแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมปกปกทรัพยากร และในอนาคตถาหนวยงานนั้น ๆ มีนโยบายในการดําเนินการ
ปรั บ ปรุ งหรื อต องการใช พื้น ที่ ป กป กทรั พยากร เพื่อใชในกิจ กรรมอื่น ๆ ทางหนว ยงานสนองพระราชดําริฯ นั้น ๆ
สามารถดําเนินการแจงความประสงคมายัง อพ.สธ. แตในกรณีที่เปนพื้นที่ลอแหลมตอการสูญเสียทรัพยากรที่มีคา อาจ
ตองมีการขอพระราชวินิจฉัยกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลง
สําหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน หมูบาน
ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร ใหอยูในกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
เปาหมาย
๑. เพื่อสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ไดแกทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปญญา ในพื้นที่ที่ทราบแนชัดวากําลังจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เชนจากปากลายเปนสวน พื้นที่
ตามเกาะตาง ๆ ที่จะกลายสภาพเปนพื้นที่ทองเที่ยว พื้นที่ที่เรงในการสรางถนนและสิ่งกอสรางตาง ๆ ภายใตรัศมีอยาง
นอย ๕๐ กิโลเมตร ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ใหพิจารณาความพรอมและศักยภาพของหนวยงานที่เปน
แกนกลางดําเนินงานในแตละพื้นที่เปนสําคัญ
๒. เพื่อสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ไดแกทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปญญา ภายใตรัศมีอยางนอย ๕๐ กิโลเมตร ของหนวยงานที่รว มสนองพระราชดําริ อาจจะกํ าลั ง
เปลี่ยนแปลงหรือไมก็ได แตเปนคนละกับพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช/ทรัพยากร ดังในกิจกรรมที่ ๑
โดยที่ อพ.สธ. ประสานและรวมมือกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน จังหวัด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สถานศึกษาตาง ๆ ในการรวมสํารวจในงานฐานทรัพยากรทองถิ่น กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาตางๆ ฯลฯ กําหนดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงาน
สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทําแผน
ประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเนนการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายเดิมใหแลวเสร็จเปนลําดับแรก กอนพิจารณา
ขยายผลออกไป โดยแตละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบและเปนแกนกลางดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยในแตละ
พื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ โดยมี อพ.สธ. เปนผูสนับสนุนดาน
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วิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่รวมสนองพระราชดําริ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่
แนวทางการดําเนินกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
๑. การสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยาง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ป ญ ญา ในบริ เ วณรั ศ มี อ ย า งน อ ย ๕๐ กิ โ ลเมตร ของหน ว ยงานนั้ น ๆ ทั้ ง พื้ น ที่ แต อ าจเริ่ ม ต น ในพื้ น ที่ ที่ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาหรือลอแหลมตอการเปลี่ยนแปลงกอนเชน พื้นที่กําลังจะสรางอางเก็บน้ํา สรางศูนยการคา
พื้นที่สรางถนน การขยายทางหลวงหรือเสนทางตาง ๆ พื้นที่สรางสายไฟฟาแรงสูง พื้นที่ที่กําลังถูกบุกรุก และในพื้นที่อื่น
ๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม
๒. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเปนตัวอยางแหง และตัวอยางดอง รวมถึงการเก็บตัวอยางทรัพยากร
กายภาพ เพื่อเปนตัวอยางในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑพืช พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
๓. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร สําหรับพืชสามารถเก็บเพื่อเปนตัวอยางเพื่อการศึกษาหรือมีการเก็บ ในรูป
เมล็ดในหองเก็บรักษาเมล็ดพันธุ การเก็บตนพืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในที่ปลอดภัย การเก็บ ชิ้นสวนพืชที่มีชีวิต (เพื่อนํามา
เก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) และสําหรับทรัพยากรอื่น ๆ (สัตว จุลินทรีย เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บตัวอยางมา
ศึกษาและขยายพันธุตอไปได ในกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
หมายเหตุ
ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี้ สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสูงานฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร และนําทรัพยากรที่เก็บรวบรวมไดไปดําเนินงานในกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม
ปลูกรักษาทรัพยากร และนําไปสูการดําเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ตอไป
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
เปาหมาย
๑. เพื่อนําทรัพยากรที่มีคา ใกลสูญพันธุ หรือตองการเพิ่มปริมาณเพื่อนํามาใชประโยชน จากพื้นที่ในกิจกรรมที่
๑ และกิจกรรมที่ ๒ ทําการคัดเลือกมาเพื่อดําเนินงานเปนกิจกรรมตอเนื่อง โดยการนําพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพตาง
ๆ ไปเพาะพันธุ ปลูก เลี้ยง และขยายพันธุเพิ่มในพื้นที่ที่ปลอดภัย เรียกวาพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร
๒. สงเสริมใหเพิ่มพื้นที่แหลงรวบรวมพันธุทรัพยากรตามพื้นที่ของหนวยงานตาง ๆ (ex situ) ทั้งในแปลงเพาะ
ขยายพันธุ หองปฏิบัติการฯ แหลงเพาะพันธุสัตว เชน ในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มีอยู ๖
ศูนยทั่วประเทศ พื้นที่ศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร สวนสัตวฯ พื้นที่จังหวัด พื้นที่สถาบันการศึกษา
ที่นําเขารวมสนองพระราชดําริ เปนลักษณะของสวนพฤกษศาสตร
สวนรุกขชาติ ปาชุมชนที่รวมสนองพระราชดําริ
และยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่อ และสารพันธุกรรมในหองปฏิบัติการฯ ในหนวยงานตาง ๆ รวมถึงการเก็บ
รักษาพันธุกรรมตาง ๆ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา เก็บในรูปสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ และศูนย
อนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ
โดยที่ อพ.สธ. ดําเนินการประสานงาน สนับสนุนดานวิชาการรวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน
จังหวัดตาง ๆ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ กรมวิชาการเกษตร
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ฯลฯ กําหนดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ใหสอดคลองกับ
แนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยงานของตน
ใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการ โดยเนนการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายเดิมใหแลวเสร็จเปนลําดับแรกกอนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแตละ
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หนวยงานเปนผูรับผิดชอบและเปนแกนกลางดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยในแตละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
๑. การปลูกรักษาตน พันธุ กรรมพืชในแปลงปลู ก การปลูกรักษาตน พืชมีชีวิ ตลักษณะปาพันธุ กรรมพืช มี
แนวทางดําเนินงานคือ สํารวจสภาพพื้นที่และสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุพืช งานปลูก
พันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทําแผนที่ตนพันธุกรรมและทําพิกัดตนพันธุกรรม
๒. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคกอนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบตาง ๆ
๓. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของธนาคารพันธุกรรม ศึกษา
หาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ
๔. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแตละชนิด ศึกษาการฟอกฆาเชื้อ ศึกษาสูตร
อาหารที่ เ หมาะสม ศึ ก ษาการเก็ บ รั ก ษาโดยการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ในระยะสั้ น ระยะกลาง ระยะยาว และใน
ไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
๕. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการนําไปใชประโยชนเชนการวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ การ
ปรับปรุงพันธุพืช เปนตน
๖. การดําเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะตาง ๆ การปลูกพืชในสถานศึกษา
โดยมีระบบฐานขอมูล ที่สามารถใชประโยชนไดในอนาคต
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตวและทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ
ใหดําเนินการใหมีสถานที่เพาะเลี้ยงหรือหองปฏิบัติการที่จะเก็บรักษา เพาะพันธุ/ขยายพันธุตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย โดยมีแนวทางการดําเนินงานคลายคลึงกับการดําเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชขางตน
หมายเหตุ
ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสูงานฐานขอมูลในกิจกรรมที่ ๕
กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร และนําไปสูการดําเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ตอไป

๒. กรอบการใชประโยชน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึ กษาวิจัย และประเมินศั กยภาพของทรั พยากรตาง ๆ ใน
อพ.สธ. ทั้งในดานการพัฒนาและการบริหารจัดการใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออํานวยประโยชน
ตอกัน รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ใหเปนเอกภาพ สมบูรณและเปนปจจุบัน โดยบรรลุจุดมุงหมาย
ตามแนวพระราชดําริ โดยมีกิจกรรมที่ดํ าเนินงานไดแก กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร และกิจกรรมที่ ๖ กิจกรรม วางแผนพัฒนาทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
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เปาหมาย
๑. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่น ๆ ที่สํารวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว
จากกิจกรรมที่ ๑-๓
๒. เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวั ฒนธรรมและภูมิปญญา มีการวางแผนและดําเนิ น การวิ จัย ศั กยภาพของทรัพยากรตาง ๆ
นําไปสูการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว สายพันธุจุลินทรีย ตามแนวพระราชดําริ และมีแนวทางนําไปสูการอนุรักษและใช
ประโยชนไดอยางยั่งยืน
โดยที่ อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา ประสานงาน รวมมือ สงเสริม และทําหนาที่เปนแกนกลางในการดําเนินงานดาน
วิชาการและการวิจัย รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน มหาวิทยาลัยตาง ๆ กรมวิชาการเกษตร กรม
ประมง กรมปาไม ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ฯลฯ โดยกําหนดพื้นที่เปาหมายและทรัพยากรตาง
ๆ ในการดําเนินงานอนุรักษและใชประโยชน ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.
และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน ผานการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
๑. การวิเคราะหทางกายภาพ เชน แรธาตุในดิน คุณสมบัติของน้ํา ฯลฯ จากแหลงกําเนิดพันธุกรรมดั้งเดิมของ
พืชนั้น ๆ
๒. การศึกษาทางดานชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร ฯลฯ ของทรัพยากรชีวภาพที่
คัดเลือกมาศึกษา
๓. การศึกษาดานโภชนาการ องคประกอบของสารสําคัญ เชน รงควัตถุ กลิ่น สารสําคัญตาง ๆ ในพันธุกรรม
พืชและทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ที่เปนเปาหมาย
๔. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุพืชดวยการขยายพันธุตามปกติในพันธุกรรมพืชที่ไมเคย
ศึกษามากอน และการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพันธุกรรมพืชที่ไมเคยศึกษามากอน รวมถึงการศึกษาการ
เลี้ยงและการขยายพันธุทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เพื่อใหไดผลผลิตตามที่ตองการ
๕. การศึกษาการจําแนกสายพันธุโดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อนําไปสูการพัฒนาพันธุพืช สัตว และจุลินทรีย เพื่อ
เก็บเปนลายพิมพดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ไวเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป
๖. การจัดการพื้นที่ที่กําหนดเพื่อการอนุรักษและพัฒนา เชน ศูนยเรียนรูตาง ๆ ซึ่งเปนศูนยฯ ตัวอยาง เพื่อ
การเรี ย นรู การใช ป ระโยชน ทรั พยากรอย า งยั่งยืน ตามปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง อีกทั้งศูน ยฯ เหลานี้ส ามารถใช
ประโยชนใหเปนศูนยฝกอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ.
ตั ว อย า งเช น อพ.สธ. ได จั ดตั้ งศู น ยเรีย นรู อนุรักษ พัฒ นา และใชป ระโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สู
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานของ อพ.สธ. เริ่มดําเนินการใน ๖ ศูนย
ของ อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ที่กระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ไดแก
๑) ศูนยเรียนรูอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ต.
คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
๒) ศูนยเรียนรูอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.
วังมวง จ.สระบุรี
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๓) ศูนยเรียนรูอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.
ตากฟา จ.นครสวรรค
๔) ศูนยเรียนรูอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.
ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (พื้นที่สนองพระราชดําริของหนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
๕) ศู น ย อนุ รั กษ และพั ฒ นาทรั พยากรภาคตะวัน ตก (พื้น ที่ส นองพระราชดําริของ
หน ว ย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
๖) ศูนยวิจัย อนุรักษ พัฒนา ใชประโยชนทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ
จ.ประจวบคีรีขันธ (พื้นที่สนองพระราชดําริของมูลนิธิฟนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นที่สนองพระราชดําริของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ)
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร
เปาหมาย
๑. เพื่ อให เ กิ ดฐานข อมู ล ทรั พยากรของประเทศ โดยศูน ยขอมูล ทรั พยากร อพ.สธ. สวนจิ ต รลดา รว มกับ
หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ บันทึกขอมูลของการสํารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรักษ และการ
ใชประโยชน ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอยางเชนฐานขอมูลพรรณไมแหง ฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น
ฐานขอมูลสัตวทะเล และฐานขอมูลจุลินทรีย ขอมูลตาง ๆ จากการทํางานในกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ. โดยทําการ
บันทึกลงในระบบฐานขอมูล เพื่อเปนฐานขอมูลและมีระบบที่เชื่อมตอถึงกันไดทั่วประเทศ โดยเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
ทรัพยากรของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.
๒. เพื่อใหฐานขอมูลทรัพยากรนั้นเปนขอมูลเพื่อนําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรตาง ๆ โดยที่
อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา แตงตั้งคณะทํางาน ประสานงาน รวมมือ พัฒนาการทําศูนยขอมูลฯ กําหนดรูปแบบในการทํา
ฐานขอมูล โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ
อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน
ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ

แนวทางการดําเนินกิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร
๑. อพ.สธ. รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ จัดทําฐานขอมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรม
สําหรับระบบศูนยขอมูลทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน เชนโปรแกรมการจัดการฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ดานการสํารวจ
เก็บรวบรวม การอนุรักษ การประเมินคุณคาพันธุกรรมทรัพยากร และการใชประโยชน
๒. นําขอมูลของตัวอยางพืชที่เก็บรวบรวมไวเดิมโดยหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริองคกรอื่น เชน กรมปา
ไม กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน เขาเก็บไวในระบบฐานขอมูลของศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืช อพ.สธ.
๓. นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรตาง ๆ เชน ขอมูลการปลูกรักษา
ข อ มู ล การใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากร ข อ มู ล วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญา ข อ มู ล พั น ธุ ไ ม จ ากโรงเรี ย นสมาชิ ก สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน เขาเก็บไวในศูนยขอมูลทรัพยากร เพื่อการประเมินคุณคาและนําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืช
และทรัพยากรอื่น ๆ
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๔. พัฒนาการบริหารจัดการฐานขอมูลของศูนยขอมูลทรัพยากร อพ.สธ. ใหมีเอกภาพ มีความสมบูรณและเปน
ปจจุบัน ซึ่งหนวยงานตาง ๆ สามารถใชประโยชนรว มกัน ได โดยเฉพาะฐานข อมู ล พืชจากการสํารวจเก็บ รวบรวม
ฐานขอมูลพรรณไมแหง ฐานขอมูลสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เปนศูนยกลางและวางแผนดําเนิ นงาน
พัฒนาเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศ อพ.สธ. รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงและ
ใชรวมกันไดอยางกวางขวาง อาจผานทางเว็บไซต ที่มีระบบปองกันการเขาถึงฐานขอมูล
๕. หนวยงานรวมสนองพระราชดําริ มีความประสงคที่จะดําเนินการแบงปนหรือเผยแพรขอมูลใด ๆ ที่
เกี่ยวของในงาน อพ.สธ. จําเปนตองขออนุญาตผานทาง อพ.สธ. กอน เพื่อขอพระราชทานขอมูลนั้น ๆ และขึ้นอยูกับ
พระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ใหดําเนินการ
ทําหนังสือแจงความประสงคมายัง ผูอํานวยการ อพ.สธ. ลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน)
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
เปาหมาย
เปนกิจกรรมที่นําฐานขอมูลจากกิจกรรมที่ ๕ มาใชในการพิจารณาศักยภาพของพันธุพืช พันธุสัตว
พันธุจุลินทรีย ฯลฯ
โดยที่ อพ.สธ.มีหนาที่ประสานกับนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิของหนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ
เชนในเรื่องของพืช มีการวิเคราะหขอมูลและคัดเลือกสายตนเพื่อเปนพอแมพันธุพืช พรอมกับวางแผนพัฒนาพันธุระยะ
ยาวและนําแผนพัฒนาพันธุขึ้นทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระราชวินิจฉัย
และพระราชทานแผนพัฒนาพันธุและพันธุกรรมที่คัดเลือก ใหหนวยงานที่มีความพรอมนําไปปฏิบัติ พันธุพืช/สัตว/
ชีวภาพอื่น ๆ ที่อยูในเปาหมาย ไดแกพันธุพืชสมุนไพร พันธุพืชพื้นเมืองตาง ๆ ที่สามารถวางแผนนําไปสูการพัฒนาใหดี
ยิ่งขึ้นเหมาะสมตอการปลูกในพื้นที่ตาง ๆ ในประเทศไทย โดยที่ อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา ประสานงาน รวมมือ ในการ
วางแผนพัฒนา โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ
อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน
ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ

แนวทางการดําเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
๑. จัดประชุมคณะทํางานทรัพยากรตาง ๆ คัดเลือกพันธุพืชที่ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลววาควรมีการ
วางแผนพัฒนาพันธุเพื่อการใชประโยชนตอไปในอนาคต
๒. ดํ า เนิ น การทู ล เกล า ฯ ถวายแผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรที่ คั ด เลื อ กแล ว เพื่ อ ให ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับหนวยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย
๓. ประสานงานเพื่ อให ห นว ยงานที่มี ความพร อ ม ในการพัฒ นาพัน ธุทรัพยากรตางๆ เชน พัฒ นา
พันธุกรรมพืช ดําเนินการพัฒนาพันธุพืช และนําออกไปสูประชาชน และอาจนําไปปลูกเพื่อเปนการคาตอไป
๔. ดําเนินการขึ้ น ทะเบีย นรั บรองพันธุ พืชใหมที่ไดมาจากการพัฒนาพัน ธุพืชดั้งเดิม
เพื่ อ
ประโยชนของมหาชนชาวไทย
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ทรัพยากรพันธุกรรมสัตวและทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ
มีแนวทางการดําเนินงานคลายคลึงกับการดําเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชขางตน

๓. กรอบการสรางจิตสํานึก
เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม และการอนุรักษพันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความสําคั ญและ
ประโยชนของการอนุรักษทรัพยากรที่กอใหเกิดประโยชนตอมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานไดแก กิจกรรม
ที่ ๗ กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร และกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
เปาหมาย
๑. เพื่อใหเยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของทรัพยากร ทั้งสาม
ฐาน ใหรูจักหวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการ การอนุรักษและใชทรัพยากร
ของประเทศอยางยั่งยืน
๒. เพื่อใหหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ วางแผนและขยายผลเพื่อนําแนวทางการ
สรางจิตสํานึกในการรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปดําเนินงานตามยุทธศาสตรของหนวยงานนั้น ๆ
โดยที่ อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา ประสานงาน รวมมือ สนับสนุนใหโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริใหดําเนินการในกิจกรรมนี้
โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และ
จัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน ผานการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
๑. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เป น นวั ต กรรมของการเรี ย นรู เ พื่ อ นํ า ไปสู ก ารสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาของประเทศไทย นําไปสูการพัฒนาคนใหเขมแข็งรูเทาทันพรอมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
๑.๑ อพ.สธ. กําหนดจุดมุงหมายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยสรางจิตสํานึกให
เยาวชน นักเรียนเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของทรัพยากร ใหรูจักหวงแหนและรูจักการนําไปใชประโยชนอยาง
ยั่ งยื น โดยมี คูมือการดํ า เนิ น งานสวนพฤกษศาสตรโ รงเรีย น สถาบัน การศึกษาสามารถสมัครเปน สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนโดยตรงมาที่ อพ.สธ. โดยสามารถติดตอขอใบสมัครและตัวอยางการสมัครไดที่
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สํานักงาน อพ.สธ. สนามเสือปา พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ตอ 2219, 2220-22
โทรสาร : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ตอ 2221
E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org
ดาวนโหลดใบสมัครไดจากเว็บไซต อพ.สธ. (www.rspg.or.th)
http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_ 2.htm
๑.๒ อพ.สธ. กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ การดําเนิ นงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน คือการที่
สถานศึกษาสมัครเขามาเปนสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร และคุณครู/อาจารย นําพรรณไมที่มีอยูในโรงเรียนไปเปน
สื่ อในการเรี ย นการสอนในวิ ชาต า ง ๆ ที่ อยูในหลักสูตร และสถานศึกษา ถาสถานศึกษามีพื้น ที่ส ามารถใชพื้น ที่ใน
สถานศึกษาเปนที่รวบรวมพืชพรรณไมทองถิ่นและรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น เปนที่เก็บพรรณไมแหง พรรณไมดอง มี
หองสมุดสําหรับคนควาและนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใชเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ใชปจจัยพืชเปน
ปจจัยหลักในการเรียนรู ถาในกรณีที่สถานศึกษาไมมีพื้นที่ในการสํารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ใหใชพื้นที่ที่อยูรอบ
ๆ โรงเรียนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยูเพื่อใชพื้นที่นอกสถานศึกษา
๑.๓ สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวมกับองคการบริหารสวนทองถิ่นและชุมชน ในการสํารวจ
จัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น นําไปสูการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
๑.๔ สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนที่ทําอยูเดิมใหครบถวนตามคุณสมบัติและเกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ. กําหนดและนําไปสูการประเมินเพื่อรับ
ปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ
๑.๕ การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของสมาชิกใหม ควรดําเนินงานใหเปนไปตามคุณสมบัติ
และเกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ. กําหนดขึ้น และรับคําแนะนําจากคณะผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา อพ.สธ. ในงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
๑.๖ อพ.สธ. ประสานรวมมือกับหนวยงานหลักที่เกี่ยวของดําเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตามแนวพระราชดําริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศ โดยเนนและใหความสําคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงานเปนหลัก อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
๑.๗ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการดําเนินงานรวมกับ อพ.สธ. รวมกันพิจารณาและวางแผน เพื่อนําแนวทาง
ดําเนิน งาน อพ.สธ. บรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับตาง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน
๒. งานพิพิธภัณฑ
เปนการขยายผลการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรู ไปสูประชาชน กลุมเปาหมายตาง ๆ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยใชการนําเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนสื่อเขาถึงประชาชนทั่วไป ตัวอยางเชน
๒.๑ งานพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ดําเนินการโดยศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และจังหวัดตาง ๆ จัดทําแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชในลักษณะโดยมีกิจกรรมตาง ๆ ที่ถูกตอง
และครบถวนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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๒.๒ งานพิพิธภัณฑพืช ดําเนินการโดยหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชนกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยตาง ๆ หนวยงานเหลานี้มีผูเชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร
ดูแลอยู
๒.๓ งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ วิ ท ยา ดํ า เนิ น การโดยหน ว ยงานที่ ร ว มสนองพระราช ดํ า ริ เช น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน เปนตน
๒.๔ งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เชน พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล
ไทย เขาหมาจอ ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ
๒.๕ งานพิพิธภัณฑทองถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
๒.๖ นิทรรศการถาวรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรตาง ๆ
๒.๗ ศูนยการเรียนรู
๓. งานอบรม
อพ.สธ. ดําเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, งานฝกอบรมปฏิบัติการสํารวจและ
จัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น หรืองานที่เกี่ยวของกับการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย
ฝกอบรมของ อพ.สธ. รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ที่กระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ตัวอยางเชน
๑) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
๒) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
๓) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟา จ.นครสวรรค
๔) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังมวง จ.สระบุรี
๕) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. ลําตะคอง ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
๖) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-ทร.
๗) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. สวนสัตวเปดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-อสส.
๘) ศูนยวิจัย อนุรักษ พัฒนา ใชประโยชนทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ (พื้นที่สนอง
พระราชดําริของมูลนิธิฟนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นที่สนองพระราชดําริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
๙) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม โดย อพ.สธ. –มจ.
๑๐) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
จ.สุราษฎรธานี โดย อพ.สธ.-มอ.
๑๑) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคใตฝงอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จ.ตรัง โดย อพ.สธ.-มทร.ศ.
๑๒) ศู น ย ป ระสานงาน อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน ศู น ย เ ครื อ ข า ยการเรี ย นรู เ พื่ อ ภู มิ ภ าค จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดย อพ.สธ.-จฬ.
๑๓) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม โดย อพ.สธ.-ม.มหิดล
๑๔) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ โดย อพ.สธ.-ม.
มหิดล
๑๕) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โดย อพ.สธ. –มทร.อ.
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๑๖) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน โดย อพ.สธ.-มข.
๑๗) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.-มอบ.
๑๘) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.- มรภ.อบ.
๑๙) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ โดย อพ.สธ. –
มรอ.
หมายเหตุ
ถาหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินงานจัดฝกอบรม จัดคายตาง ๆ ภายใตแนวทางการดําเนินงานและสนับสนุนงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทองถิ่นในลักษณะเดียวกัน ใหอยูในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร
เปาหมาย
๑. เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เขารวมสนับสนุนงานของ อพ.สธ.
ใน
รูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนในรูปของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานที่เกี่ยวของและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ.
โดยอยูในกรอบของแผนแมบท อพ.สธ.
๒. เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนและประชาชนไดสมัครเขามาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขา
ตาง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาใหคําแนะนํา และใหแนวทางการศึกษา โดย
จัดตั้งเปนชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
๓. เพื่อรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารยผูเชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน เปนอาสาสมัครและเขามา
ทํางานตามแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งสวนตัวและผานทางหนวยงานที่ตนเองสังกัดอยู โดยจัดตั้ง
เปนชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเปนผูนําในการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรของประเทศใหแกเยาวชนและประชาชนชาวไทยตอไป
๔. เพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง ใหดําเนินงานสมัครสมาชิกเขามาใน
งานฐานทรัพยากรทองถิ่น
โดย อพ.สธ. รวมกับหนวยงานที่ รวมสนองพระราชดํ าริ กําหนดเปาหมายในการดํ าเนิน งานป
ให
สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวย
ของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของ
หนวยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร
๑. อพ.สธ. เปนเจาภาพรวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริที่มีความพรอมในการดําเนินการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญทุก ๆ ๒ ป ตามที่ไดพระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยมีการ
รวมจัดแสดงนิทรรศการกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริทุกหนวยงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดการประชุมวิชาการ
และนิ ท รรศการสวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย น และฐานทรั พ ยากรท อ งถิ่ น ระดั บ ภู มิ ภ าค ร ว มกั บ สมาชิ ก งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถิ่น โดยมีกําหนดการประชุมฯ สําหรับในระยะ ๕ ปที่หกดังนี้
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พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น
๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๑ การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและ
งานฐานทรัพยากรทองถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทยไดประโยชน
พ.ศ. ๒๕๖๓ การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๖๔ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน
๒. อพ.สธ. สนับสนุนใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยของเจาหนาที่และนักวิจัย อพ.สธ. รวมถึงงานของหนวยงานที่
รวมสนองพระราชดําริ ในงานประชุมวิชาการตาง ๆ ระดับประเทศ และตางประเทศ และใหมีการขออนุญาตในการ
นําเสนอผลงานทุกครั้ง
๓. หนวยงานภาครัฐ เอกชน และผูมีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให อพ.สธ. (โดยการทูลเกลาฯ ถวาย โดยผาน
ทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใชในกิจกรรม อพ.สธ.)
๔. การดําเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยที่ อพ.สธ.
สนับสนุนใหมีผูสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่ชมรมทั้งสอง มีการดําเนินงานสนับสนุนงานใน
กิจกรรมที่ ๑-๗ ตามแผนแมบทของ อพ.สธ. เชนเขาไปศึกษาทํางานวิจัยในพื้น ที่ป กปกทรั พยากร อพ.สธ. รวมใน
กิจกรรมสํารวจทรัพยากรตาง ๆ ในพื้นที่ที่ อพ.สธ. กําหนด

๕. หน ว ยงานที่ ร ว มสนองพระราชดําริ สามารถดําเนิน การฝกอบรมในการสรางจิตสํานึกในการอนุ รั ก ษ
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อสนองพระราชดําริตามแผนแมบท อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมที่ 1-7 ตาม
แผนแมบทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการฝกอบรมตามสถานที่ตาง ๆ ของหนวยงานนั้น ๆ เอง หรือ ขอใชสถานที่ของ
อพ.สธ. โดยรวมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเปนวิทยากรของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริเอง แตผานการ
วางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ. และอบรมใหกับเครือขาย อพ.สธ. เชน สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และ
สมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
๖. การทําหลักสูตร ทองถิ่นของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตามแผนแมบทของ อพ.สธ.
๗. การเผยแพรโดยสื่อตาง ๆ เชน การทําหนังสือ วีดีทัศน เอกสารเผยแพร เว็บไซตประชาสัมพันธ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ. สามารถใชสัญลักษณของ อพ.สธ. ไดเมื่อ
ไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.
๘. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการตาง ๆ ของหนวยงานที่รวมสนองพระราช ดําริ ในสวนที่เผยแพร
งานของ อพ.สธ. และไดรับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
๙. หนวยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเปนอาสาสมัครในการรวมงานกับ อพ.สธ.
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๑๐. การดําเนินงานอื่น ๆ เพื่อเปนการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.
๑๑. องคกรปกครองสวนทองถิ่น สมัครเขามางานฐานทรัพยากรทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชดําริ โดยการสมัครเขามาเปน
สมาชิกและดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่นโดยตรงกับ อพ.สธ. สามารถดําเนินงานครอบคลุมทั้งสามฐานทรัพยากร
(ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา) โดยที่มีคณะกรรมการดําเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ. - ตําบลที่สนองพระราชดําริ มี ๓ ดาน ไดแก
๑. ดานบริหารและดานจัดการ
๒. ดานการดําเนินงาน ซึ่งแบงเปนอีก ๖ งาน ไดแก
๑) งานปกปกทรัพยากรทองถิ่น
๒) งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น
๓) งานปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น
๔) งานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น
๕) งานศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น
๖) งานสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น
๓. ดานผลการดําเนินงาน
โดยที่ทางองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง สามารถทําหนังสือเขามาสนอง
พระราชดําริโดยตรง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ.-ตําบลที่รวมสนองพระราชดําริ
จัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ฐานทรัพยากรทองถิ่น ตําบลที่สนองพระราชดําริ และนําไปสูการประเมินเพื่อรับการประเมินรับปายพระราชทาน
ในการสนองพระราชดําริในงานฐานทรัพยากรทองถิ่น

ประโยชนจากการเปนสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
๑. สนับสนุนงานปกติที่องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล มีหนาที่ความรับผิดชอบที่ตองทราบในเรื่องขอมูล
ทางกายภาพ ขอมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนําภูมิปญญานั้นไปพัฒนาตอ
ยอด เปนผลิตภัณฑตางๆ ที่ทําใหเปนมาตรฐานสากล
๒. สนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)/เทศบาล ทํางานใกลชิดกับสถานศึกษาที่อยูในพื้นที่ประสาน
กับชุมชนและโรงเรียน เพื่อมาเปนกําลังในการรวมสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่นระดับตําบล/เทศบาล เกิด
การสรางจิตสํานึกในการรักทองถิ่นใหกับนักเรียนและประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ เพราะสถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งบงชี้วาในสาระวิทยาศาสตร นักเรียนจะตองทราบในเรื่องทรัพยากรในทองถิ่น
และการใชทรัพยากรในทองถิ่น นั่นคือจะตองมีภูมิปญญามากํากับการใชประโยชน เชน พืชผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร
และยั งสามารถบู ร ณาการไปยั งกลุ มสาระสังคมสิ่งแวดลอม เมื่อมีการทํางานรว มกัน อบต./เทศบาล จะไดขอมูล
ทรัพยากรที่เปนปจจุบัน ในการวางแผนพัฒนา อบต./เทศบาล
๓. อบต./เทศบาล ไดขึ้นทะเบียนทรัพยากรทองถิ่นตามรูปแบบการทําทะเบียนทรัพยากรตาง ๆ ของ อพ.สธ.
ใหกับทองถิ่นของตนเอง เพื่อนําไปสูการยืนยันสิทธิ์ในการเปนเจาของทรัพยากร นําไปสูการเปนหลักฐานในการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication) และการขึ้นทะเบียนอื่น ๆ ตอไป และเปนการยืนยันสิทธิ์
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ความเปนเจาของทรัพยากรตาง ๆ เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรนั้น
ๆ ที่มีอยูในทองถิ่น ตามพิธีสารนาโงยา (Nagoya protocol)
ติดตอประสานงาน อพ.สธ.
ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.
รองหัวหนาสํานักงาน อพ.สธ. ฝายวิชาการ
อีเมล piyarat.rspg@gmail.com

รายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชฯ

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ของหนวยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมสนองพระราชดําริ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ
โดย งบประมาณที่เสนอขอ ๑,๙๒๙,๑๖๐ บาท และงบประมาณที่ใชจริง ๑,๘๑๓,๔๑๗.๘๘ บาท
แบงตามกรอบ/กิจกรรม ดังนี้
กรอบที่ ๑ กรอบการเรียนรูทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปกทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้
ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้
ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้

กรอบที่ ๒ กรอบการใชประโยชน
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
หนวยงานมีโครงการเขารวมในกิจกรรมนี้ จํานวน ๑ โครงการ
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กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้
ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้

กรอบที่ ๓ กรอบการสรางจิตสํานึก
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรม สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร ไมมีโครงการในกิจกรรมนี้
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร
หนวยงานมีโครงการเขารวมในกิจกรรมนี้ จํานวน ๒๐ โครงการ
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ปงบประมาณ ๒๕๖๑ (อพ.สธ. – มทร.พระนคร)
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ๑ โครงการ ดังนี้
กิจกร
รมที่

หนวยงา
น

F2A4

มทร.
พระนคร

ดําเนินงานตาม

ชื่อโครงการ
๑.โครงการการ
พัฒนาการจัดการขยะ
ในชุมชนตลาดเทวราช
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ความเปนอยูดีและการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

แผนแมบท

มี

ไมมี

เสนอขอ

ใชจริง

แหลงที่มา
ของงบประ
มาณ*

๒๒๙,๐๐๐

๒๒๙,๐๐๐

วช.

๒๒๙,๐๐๐

๒๒๙,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)



รวม ๑ โครงการ

เปาหมายตามแผนแมบท /
วัตถุประสงค
๑.เพื่อสนองโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.เพื่อทําตนแบบการจัดการขยะ ใน
ชุมชนตลาดเทวราช ในรูปการแยก
ขยะและทําปุยชีวภาพ และน้ําหมัก
ชีวภาพ เปนการสรางมูลคาใหเกิด
ประโยชน
๓.เพื่อพัฒนาประชาชนมีศักยภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนในครัวเรือน
และชุมชนตลาดเทวราช

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการชวงเดือน สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ ตลาดเทวราชกุญชร
เทเวศร กลุมเปาหมายประชาชน
ทั่วไป และรานคาขายของในตลาด
เทวราชกุญชร เปาหมาย ๓๐ คน
ผูเขารวมจริง ๕๐ คน
กลุมเปาหมายไดเรียนรูวิธีการ
จัดการขยะ ไดแนวทางการนํา
ขยะไปใช้ ประโยชน์ รู้การคัดแยก
ขยะให้ เหมาะสม การทิ ้งขยะแต่
ละประเภทให้ เหมาะสม ช่วยกัน
ดูแลตลาดเทวราชกุญชรจากผู้
ที่มาใช้ บริ การที่ตลาดและรวมถึง
ร้ านค้ าในตลาดที่จะต้ องร่วมมือ
กันช่วยดูแลหลังจากโครงการ
เสร็ จสิ ้นในเฟสแรกโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค รอยละ ๘๕ ความพึง
พอใจของผูเขารวม รอยละ ๙๒

บุคคล/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี/
ผูรับผิดชอบ
นางสาวดวงฤทัย
นิคมรัฐ/นางสาวภัท
ริกา สูงสมบัติ/นาย
คณาวุฒิ อินทรแกว

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
หนวยงานมีการดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ๑๙ โครงการ ดังนี้
กิจกร
รมที่

หนวยงา
น

ชื่อโครงการ

F3A8

มทร.พระ
นคร

๑. โครงการสงเสริม
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
ตามแนวพระราชดําริ
ฯ

F3A8

มทร.พระ
นคร

๒.โครงการคาย
เยาวชนเรียนรูวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง

ดําเนินงาน
ตามแผน
แมบท

มี




ไม
มี

งบประมาณ (บาท)

เสนอขอ
๕๐,๐๐๐

ใชจริง
๔๘,๔๖๘.๐๙

๑๘,๖๕๐

๑๘,๒๘๐

แหลงที่
มาของ
งบประ
มาณ*
แผนดิน

แผนดิน

เปาหมายตามแผนแมบท/
วัตถุประสงค
๑. เพื่อความรูความชํานาญ เทคนิค
และกระบวนการสรางสรรคงาน
สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมตางๆ
๒. เพื่อถายทอดองคความรู ภูมิปญญา
ใหกับเยาวชนและนักศึกษา
๓. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณ
ตรงและเรียนรูจากการไปสัมผัสและ
ปฏิบัติงานจริง (Activity Based
Leaning) ในฐานการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพราราชดําริฯ
๑. เพื่อใหนักศึกษไดรับประสบการณ
ตรงและเรียนรูจากการไปสัมผัส และ
ปฏิบัติงานจริง (Activity Based
Leaning) ในฐานการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการวันที่ ๑๖-๑๗
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม และอุทยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อ.
ชะอํา จ.เพชรบุรี เปาหมาย ๓๕
คน ผูเขารวมจริง ๔๕ คน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค รอย
ละ ๙๗.๑๔ เฉลี่ย ๔.๕๖ ,ความพึง
พอใจของผูเขารวม รอยละ
๙๑.๐๓ เฉลี่ย ๔.๘๖
ดําเนินการวันที่ ๓ ส.ค..๒๕๖๑ ณ
ณ บานลุงยวง ปราชญเกษตร
พอเพียง ป 2560 อําเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบุรี เปาหมาย ๔๐ คน
ผูเขารวมจริง ๔๑ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค รอยละ

บุคคล/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

52
๒. เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดี
ตอกันระหวางชุมชนเครือขายความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน
เปนแหลงเรียนรูใหนักศึกษา

กิจกร
รมที่

หนวยงา
น

ชื่อโครงการ

ดําเนินงาน
ตามแผน
แมบท

มี


ไม
มี

งบประมาณ (บาท)

เสนอขอ
๑๕๐,๐๐๐

ใชจริง
๑๕๐,๐๐๐

F3A8

มทร.พระ
นคร

๓.โครงการคาย
อนุรักษเชิงสรางสรรค
ดวยภูมิปญญาทองถิ่น
ไทยแหง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

F3A8

มทร.พระ
นคร

๔.โครงการตามรอย
พระราชดําริเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑและ
ใชประโยชนจาก
พันธุกรรมพืชเพื่อการ
อนุรักษ



๑๔๐,๐๐๐

F3A8

มทร.พระ
นคร

๕.โครงการอนุรักษ
และปลูกจิตสํานึก
เยาวชนรุนใหมใสใจ
สิ่งแวดลอมในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี



๕๐,๐๐๐

แหลงที่
มาของ
งบประ
มาณ*

เปาหมายตามแผนแมบท/
วัตถุประสงค

แผนดิน

๑.เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไทย อันเปน
มรดกทางภูมิปญญาของคนในชาติ
๓.เพื่อปลูกจิตสํานึกถึงหนาที่ของ
นักศึกษาวามีหนาที่ในการสืบสานและ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยโดยตรง
๔.เพื่อใหนักศึกษาสรางสรรคผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ

๑๔๐,๐๐๐

แผนดิน

๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
๒. ใหนักศึกษามีการศึกษา คนควา วิจัย
และรวมรวบข อ มู ล ของพื ช สมุ น ไพร
ตางๆ
๓. เพื่ อ พั ฒ นาและแปรรู ป ให เ ป น
ผลิตภัณฑที่สามารถอุปโภคและ/หรื อ
บริโภคได
๔. เพื่อสงเสริมการอนุรักษและใช
ประโยชนจากพันธุกรรมพืชให
กวางขวางขึ้น

๕๐,๐๐๐

แผนดิน

๑.เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ
๒.เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูพันธุพืชตางๆ
๓.เพื่อใหนักศึกษาสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
๔.เพื่อใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

๙๑.๙๕ เฉลี่ย ๔.๖๐ ,ความพึง
พอใจของผูเขารวม รอยละ
๙๗.๙๕ เฉลี่ย ๔.๖๐

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการวันที่ ๒๐-๒๒ ม.ค..
๒๕๖๑ ณ ณ หองประชุมโชติเวช
อาคารเรือนปญญา ชั้น ๔ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และ
ศึกษาดูงานแหลงศิลปวัฒนธรรม
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร,
พระราชวังบางปะอิน และตลาด
โกงโคง จ.พระนครศรีอยุธยา
เปาหมาย ๔๕ คน ผูเขารวมจริง
๔๖ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค รอยละ ๑๐๐ เฉลี่ย
๕.๐๐,ความพึงพอใจของผูเขารวม
รอยละ ๙๒.๔๐ เฉลี่ย ๔.๔๙
ดําเนินการวันที่ ๑๖, ๒๐ และ ๒๗
– ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ และ ๙
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ๒.
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.
นครปฐม ๓.ตลาดตนแบบเกษตร
อินทรียปลอดสารพิษ ณ โรสกา
เดน ริเวอรไซต สามพราน จ.
นครปฐม และอุทยานแมลงเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว คณะเกษตร
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร กําพง
แสน เปาหมาย ๔๐ คน จํานวน
ผูเขารวมจริง ๔๐ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค รอยละ ๑๐๐
เฉลี่ย ๕ ความพึงพอใจของ
ผูเขารวม รอยละ ๙๑.๘๐ เฉลี่ย
๔.๕๙
ดําเนินการวันที่ ๑๒-๑๓ ธ.ค.๖๐
ณ ศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (ปาเขาพระยาเดินธง)
จังหวัดลพบุรี เปาหมาย ๓๕ คน
ผูเขารวมจริง ๕๑ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค รอยละ
๙๑.๘๐ เฉลี่ย ๔.๕๙ ,ความพึง
พอใจของผูเขารวม รอยละ
๙๖.๔๐ เฉลี่ย ๔.๘๒

บุคคล/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

คณะ
เทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
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F3A8

กิจกร
รมที่

มทร.พระ
นคร

หนวยงา
น

๖.โครงการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย เพื่อ
เผยแพรสูประชาคม
อาเซียน

ชื่อโครงการ

F3A8

มทร.พระ
นคร

๗.โครงการการพัฒนา
และการทําการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนบาน
ถ้ําเสือ

F3A8

มทร.พระ
นคร

๘.โครงการวิถีไทยวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

๖๖,๐๐๐

ดําเนินงาน
ตามแผน
แมบท

มี




ไม
มี

๖๒,๒๕๐

งบประมาณ (บาท)

เสนอขอ
๑๑๕,๒๑๐

ใชจริง
๙๖,๑๔๒

๖๐,๐๐๐

๕๗,๘๑๒

แผนดิน

แหลงที่
มาของ
งบประ
มาณ*

๑.เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
๒.เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ
และสามารถประยุกตความรูที่เรียนใน
หองเรียนไปใชในการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อเตรียมเผยแพรใน
ประชาคมอาเซียน
๓.เพื่ออนุรักษ สืบสาน เผยแพร ความ
เปนศิลปวัฒนธรรมไทย
๔.เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศผานการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย
๕.เพื่อใหนักศึกษาสามารถบูรณาการ
ความรูทักษะทางปญญาไปใชในการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียได
เปาหมายตามแผนแมบท/
วัตถุประสงค

ดําเนินการวันที่ ๑๔-๑๖ ธ.ค.๖๐
ณ พิพิธภัณฑพื้นบานไทยเบิ้งโคกส
ลุง ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี เปาหมาย ๓๐
คน ผูเขารวมจริง ๔๘ คน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค รอย
ละ ๙๑.๐๐ เฉลี่ย ๔.๕๕ ,ความพึง
พอใจของผูเขารวม รอยละ
๙๐.๐๐ เฉลี่ย ๔.๕๐

ผลการดําเนินงาน

คณะ
เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

บุคคล/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายได

๑.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนใหมี
ศักยภาพในการแขงขัน
๒.เพื่อถายทอดความรูงานและทักษะ
ทางดานการตลาด
๓.เพื่อศึกษาและทําความเขาใจชุมชน
และการตลาดกับชุมชน

ดําเนินการวันที่ ๒๖-๒๘ มี.ค.๖๑
ณ ชุมชนบานถ้ําเสือ อ.แกง
กระจาน จ.เพชรบุรี เปาหมาย ๓๐
คน ผูเขารวมจริง ๑๐๐ คน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค รอย
ละ ๘๕.๒๐ เฉลี่ย ๔.๒๖ ,ความพึง
พอใจของผูเขารวม รอยละ
๘๕.๒๐ เฉลี่ย ๔.๒๖

คณะ
บริหารธุรกิจ

แผนดิน

๑. เพื่ อ สนองพระราชดํ า ริ โ ครงการ
อนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษารู จั ก วั ฒ นธรรม
ทองถิ่นและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ของไทย
๓ . เ พื่ อ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า รู คุ ณ ค า ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและใชอยางคุมคา
มากที่สุด
๔. เพื่อใหนักศึกษาเขาถึงแนวทางของ
เกษตรธรรมชาติ นําไปถายทอดเพื่อให
เกิดประโยชน สูงสุด และเรียนรูการใช
ชีวิตบนความพอเพียง และใชชีวิตอยาง
มีความสุข
๕. เพื่อสรางความรัก ความสามัคคีของ
นักศึกษา ดวยกิจกรรมกลุม การใชชีวิต
อยูรวมกัน
๖. เพื่อใหนักศึก ษามีความเสียสละ มี
น้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ดําเนินการ วันที่ ๙-๑๐ ม.ค.๖๑
ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบล
บานหนองสาหราย อําเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปาหมาย
๕๐ คน ผูเขารวมจริง ๕๐ คน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค รอย
ละ ๙๒.๔๐ เฉลี่ย ๔.๖๒ ,ความพึง
พอใจของผูเขารวม รอยละ
๙๓.๐๐ เฉลี่ย ๔.๖๕

คณะ
บริหารธุรกิจ
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มทร.พระ
นคร

๙.โครงการนัก
สิ่งแวดลอมรวมใจใฝ
เรียนรูตามรอยพอ



๘๕,๔๐๐

๖๒,๕๐๐

แผนดิน

๑.เพื่อดําเนินงานตามรอยเบื้องยุคล
บาท ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
๒.เพื่อกระตุนเตือน และปลูกจิตสํานึก
ในการอนุรักษพันธุไมไทย
๓.เพื่อสงเสริมใหมีการเสียสละและมีจิต
สาธารณะ
๔.เพื่อฝกความมีระเบียบวินัย การตรง
ตอเวลาและการบําเพ็ญประโยชน
๕.เพื่อสรางความสําพันธที่ดีตอกันใน
การทํางานเปนหมูคณะและสราง
ประโยชนตอสังคมชีวิต
(กลุมเปาหมาย ๕๕ คน)

ดําเนินการวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๑ ณ
ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน
จ.สมุทรสงคราม เปาหมาย ๘๐
คน ผูเขารวมจริง ๘๐ คน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค รอย
ละ ๙๔.๒๐ เฉลี่ย ๔.๘๐ ความพึง
พอใจของผูเขารวม รอยละ
๙๖.๘๐ เฉลี่ย ๔.๘๓

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

F3A8

มทร.พระ
นคร

๑๐.โครงการถายทอด
องคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม



๖๒,๖๐๐

๓๒,๕๐๐

แผนดิน

๑.เพื่อศึกษางานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมในดานตางๆ
๒.เพื่อใหผูเขารวมโครงการเห็นคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรม และการรักษา
สิ่งแวดลอม
๓.เพื่อปลูกจิตสํานึกถึงหนาที่ในการสืบ
สานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
และการรักษาสิ่งแวดลอม
๔.เพื่อใหความรู ความเขาใจในภูมิ
ปญญาทองถิ่นและหลักการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ดําเนินการวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑ ณ
หองประชุมราชพฤกษภิรมย ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปาหมาย ๗๐ คน ผูเขารวมจริง
๗๐ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค รอยละ ๙๒.๔๐
เฉลี่ย ๔.๔๙ ,ความพึงพอใจของ
ผูเขารวม รอยละ ๙๒.๕๐ เฉลี่ย
๔.๕๐

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

กิจกร
รมที่

หนวยงา
น

F3A8

มทร.พระ
นคร

ชื่อโครงการ
๑๑.โครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงานดานการ
อนุรักษและฟนฟู
ธรรมชาติโครงการ
พระราชดําริ

ดําเนินงาน
ตามแผน
แมบท

มี


ไม
มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

๑๗๖,๖๐๐

๑๔๖,๘๓๑

แหลงที่
มาของ
งบประ
มาณ*
แผนดิน

เปาหมายตามแผนแมบท/
วัตถุประสงค
๑.เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยให
๒.เพื่ออนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาวน
อุทยานเขานางพันธุรัตนไวเปนแหลง
ศึกษาธรรมชาติ และสถานที่ทองเที่ยว
๓.เพื่ออนุรักษพื้นที่ลุมน้ํา ตลอดจนสัตว
ปาและพันธุพืชตางๆ ที่เกื้อหนุนระบบ
นิเวศที่มีอยูคงเปนประโยชนตอ
ประชาชนทั่วไป
๔.เพื่อสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ
และฟนฟูธรรมชาติใหแกนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ ๔ ระยะ ระยะที่ ๑
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระยะ
ที่ ๒ วันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม
๒๕๖๑ ระยะที่ ๓ วันที่ ๒๖ – ๒๗
มีนาคม ๒๕๖๑
ระยะที่ ๔ วันที่ ๒๔ – ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานที่ ณ ระยะที่ ๑
ดําเนินการ ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ระยะที่ ๒ - ๔
ดําเนินการ ณ โครงการอนุรักษ
และฟนฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขา
นางพันธุอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลเขาใหญ
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
เปาหมาย ๘๐ คน ผูเขารวมจริง
ทั้ง ๔ ระยะ จํานวน ๒๓๕ คน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค รอย
ละ ๑๐๐ เฉลี่ย ๕ ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม รอยละ ๙๘.๒๙
เฉลี่ย ๔.๙๒

บุคคล/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิศวกรรมศาส
ตร

55
F3A8

มทร.พระ
นคร

๑๒.โครงการศิลป
ศาสตรรวมสนอง
พระราชดําริ สราง
จิตสํานึกอนุรักษ
พันธุกรรมพืช



๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

แผนดิน

F3A8

มทร.พระ
นคร

๑๓.โครงการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย



๑๐๐,๐๐๐

๙๙,๙๖๓.๒๐

แผนดิน

F3A8

มทร.พระ
นคร

๑๔.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ



๖๐,๐๐๐

๕๙,๗๗๗.๘๐

แผนดิน

กิจกร
รมที่

หนวยงา
น

F3A8

มทร.พระ
นคร

ชื่อโครงการ
๑๕.โครงการสราง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ

ดําเนินงาน
ตามแผน
แมบท

มี


ไม
มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

๑๓๑,๗๐๐

๑๓๐,๖๐๐

แหลงที่
มาของ
งบประ
มาณ*
แผนดิน

๑.เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา ๖๓ พรรษา ในป
๒๕๖๑
๒.เพื่อสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ของพสกนิกรในการครองตนเปนคนดี
เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท นอม
นําไปประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองและ
เหมาะสม
๓.เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูถึง
ศิลปวัฒนธรรมของไทย
๓. เพื่อใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
๔.เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมสืบสาน
เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมไทย
๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อใหนักศึกษามีจิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชนและมีสวนรวมชวยเหลือ
สังคม
๓. เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบนิเวศนปา และ
ขยายพันธุกรรมพืช
๔. เพื่อเปนการอนุรักษและเพิ่มผืนปา
ใหมีความอุดมสมบูรณ และเกิดระบบ
นิเวศนที่ดีขึ้น
๕. เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาระบบ
นิเวศนทางธรรมชาติ
เปาหมายตามแผนแมบท/
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรของ
ทางคณะไดมีความรูและทักษะที่ถูกตอง
ในการอนุรักษและใชประโยชน
พันธุกรรมพืชและเปนการสนอง
พระราชดําริและพระราโชวาทของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
๒. เพื่อเปนการปลูกสรางจิตสํานึก
ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของทาง
คณะในการอนุรักษพืชพรรณที่เกิดขึ้น
ดวยความรัก ความหวงแหน และ
กตัญูรูคุณตอแผนดิน
๓. เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นความสวยงาม
ของธรรมชาติโดยสามารถนํามา
ประยุกตสรางสรรคกับงานออกแบบกับ
วิชาสาขาที่เรียนได และไดศึกษาดูงาน

ดําเนินการวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑ ณ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปาหมาย ๔๕ คน ผูเขารวมจริง
๒๔๐ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค รอยละ ๙๑.๒๐
เฉลี่ย ๔.๕๖ ,ความพึงพอใจของ
ผูเขารวม รอยละ ๙๓.๐๐ เฉลี่ย
๔.๖๕

คณะศิลป
ศาสตร

ดําเนินการวันที่ ๑๐-๑๑ มี.ค. ๖๑
ณ ชุมชนไทยทรงดํา จังหวัด
ราชบุรี เปาหมาย ๔๐ คน
ผูเขารวมจริง ๕๐ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค รอยละ
๙๗.๕๐ เฉลี่ย ๔.๘๘ ,ความพึง
พอใจของผูเขารวม รอยละ
๙๕.๐๐ เฉลี่ย ๔.๗๕

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

ดําเนินการวันที่ ๑๕-๑๖ มี.ค.๖๑
ณ อําเภอเกาะเกร็ด อบต.บาน
ใหม จ.นนทบุรี เปาหมาย ๓๐ คน
ผูเขารวมจริง ๓๓ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค รอยละ
๙๓.๓๓ เฉลี่ย ๔.๖๖ ,ความพึง
พอใจของผูเขารวม รอยละ
๙๐.๐๐ เฉลี่ย ๔.๕๐

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการวันที่ ๒๗-๒๙ มิ.ย. ๖๑
ณ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เปาหมาย ๕๐ คน ผูเขารวมจริง
๕๐ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค รอยละ ๙๓.๙๓
เฉลี่ย ๔.๖๙ , ความพึงพอใจของ
ผูเขารวม รอยละ ๙๗.๒๒ เฉลี่ย
๔.๘๖

บุคคล/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและ
การออกแบบ
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ออกแบบอาคารสาธารณะเพื่อใชเปน
แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมได

F3A8

มทร.พระ
นคร

๑๖.โครงการสืบสาน
ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพที่
ออกแบบสูสากล



๑๕๑,๐๐๐

๑๕๐,๕๐๐

แผนดิน

F3A8

มทร.พระ
นคร

๑๗.โครงการ
การศึกษาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับอุดมศึกษา



๙๓,๐๐๐

๙๐,๙๖๐.๐๓

แผนดิน

กิจกร
รมที่

หนวยงา
น

F3A8

มทร.พระ
นคร

ชื่อโครงการ
๑๘.โครงการราช
มงคลพระนครสนอง
พระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง

ดําเนินงาน
ตามแผน
แมบท

มี



ไม
มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใชจริง

๑๐๐,๐๐๐

๙๘,๙๔๖.๗๕

แหลงที่
มาของ
งบประ
มาณ*
แผนดิน

๑.เพื่อรวบรวมศึกษาองคความรูดาน
เทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถิ่นของ
ไทย
๒.เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา มีสวนรวม
ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม
๓.เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบ
ของนักศึกษาที่มีพื้นฐานจากภูมิปญญา
ไทยสูตลาดสากล
๑. เพื่ อ สนองพระราชดํ า ริ โ ครงการ
อนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
ในหลักการศึกษาและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตองและนําไป
ปฏิบัติไดดวยตนเองตอไป
๓. เพื่อใหนักศึกษามีจิตสํานึกและเขาใจ
ถึ ง ความสํ า คั ญ และประโยชน ใ น
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ อ นุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ รู จั ก หวงแหน
นํ า ไปใช ป ระโยชน อ ย า งยั่ ง ยื น และ
สามารถนํ า ความรู ไ ปถ า ยทอดให กั บ
ผูอื่นได
๔.เพื่อใหนักศึกษาไดพบปะ
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมกันกับวิทยากร
และผูอื่น
เปาหมายตามแผนแมบท/
วัตถุประสงค
๑.เพื่ อ สนองพระราชดํ า ริ โ ครงการ
อนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณ
ตรง และเรียนรูจากการไปสัม ผัส และ
ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง ในฐานการเรี ย นรู
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ชุ ม ชนและใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓.เพื่ อ สร า งนั ก ศึ ก ษารุ น ใหม ที่ จ ะสื บ
สาน และน อ มนํ า พระราชดํ า ริ แ ละ
หลักการทรงงานในเรื่องความซื่อ สั ต ย
สุจริต และการเปนอยูอยางพอเพียงไป
ใชในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองสามารถ
บู ร ณาการไปสู ก าร พั ฒ นาชุ ม ชนและ
สังคม
๔.เพื่ อ สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ
ระหวาง มหาวิทยาลัย ชุมชน กับแหลง
เรียนรูใหกับนักศึกษา

ดําเนินการวันที่ ๑๓-๑๕ ก.พ. ๖๑
ณ หมูบานกองเอกราช จังหวัด
อางทอง เปาหมาย ๕๐ คน
ผูเขารวมจริง ๕๐ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค รอยละ เฉลี่ย - , ความพึงพอใจของ
ผูเขารวม รอยละ ๙๔.๔๐ เฉลี่ย
๔.๗๒

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตรและ
การออกแบบ

ดําเนินการวันที่ ๓๐-๓๑ มี.ค. ๖๑
ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา
เปาหมาย ๔๕ คน ผูเขารวมจริง
๔๖ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค รอยละ ๙๖.๒๕
เฉลี่ย ๔.๘๑ , ความพึงพอใจของ
ผูเขารวม รอยละ ๙๖.๘๘ เฉลี่ย
๔.๘๔

กอง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิ.ย.
๖๑ ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอื้อง อ.บานบึง จ.ชลบุรี
เปาหมาย ๕๐ คน จํานวน
ผูเขารวมจริง ๖๑ คน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค รอยละ
๙๒.๓๐ เฉลี่ย ๔.๖๑ , ความพึง
พอใจของผูเขารวม รอยละ
๙๑.๑๕ เฉลี่ย ๔.๕๖

บุคคล/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
ศิลปวัฒนธรรม
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F3A8

มทร.พระ
นคร

๑๙.โครงการ
บํารุงรักษาตนไมใน
แปลง ๙๐๕ และ
ศึกษาความ
หลากหลายทาง
กายภาพ



๕๐,๐๐๐

๔๘,๘๘๗.๐๑

แผนดิน

๑. เพื่ อ สนองพระราชดํ า ริ โ ครงการ
อนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได ล งพื้ น ที่ ใ นการ
บํารุงรักษาตนไมที่ปลูกดวยตนเอง และ
ไดเห็นความสําคัญของปาไมตอสิ่งมีชีวิต
ในโลก
๓. เพื่ อ เป น การสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการ
อนุรักษปาและพัฒนาอยางยั่งยืน
๔ .เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ในมทร.พระ
นคร และ อพ.สธ ไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณปญหา
และขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน

ดําเนินการวันที่ ๑๕-๑๗ ส.ค. ๖๑
ณ พื้นที่ อพ.สธ. แปลง ๙๐๕
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
เปาหมาย ๕๕ คน ผูเขารวมจริง
๕๑ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค รอยละ ๙๓.๒๐
เฉลี่ย ๔.๖๖ , ความพึงพอใจของ
ผูเขารวม รอยละ ๙๘.๐๐ เฉลี่ย
๔.๙๐

กอง
ศิลปวัฒนธรรม

F3A8

มทร.พระ
นคร

๒๐.โครงการการ
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :
ศักยภาพมากลนมีให
เห็น



๓๖๑,๐๐๐

๓๑๓,๘๕๐

แผนดิน

๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ
๒. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. เพื่อนําเสนอความรู การคนควาวิจัย
ในการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช ขอ ง
มหาวิทยาลัย แกผูเขาชม
นิทรรศการ ถึงความหลากหลายแห ง
ศักยภาพของทรัพยากรไทย เพื่อการใช
ประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน
๔. เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานการ
สนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัย

ดําเนินการวันที่ ๒๘ พ.ย. – ๔
ธ.ค.๖๐ ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
เปาหมาย ๑,๐๐๐ คน ผูเขารวม
จริง ๑,๐๘๐ คน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค รอยละ ๙๖.๓๑
เฉลี่ย ๔.๘๒ , ความพึงพอใจของ
ผูเขารวม รอยละ ๙๗.๕๒ เฉลี่ย
๔.๘๘

กอง
ศิลปวัฒนธรรม

๒,๐๖๑,๑๖๐

๑,๘๙๘,๒๖๗
.๘๘

รวม ๒๐
โครงการ

สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
มีโครงการทั้งสิ้น ๑ โครงการ รวมงบประมาณใชจริง
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร
มีโครงการทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ รวมงบประมาณใชจริง
รวมโครงการทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ รวมงบประมาณใชจริงทั้งสิ้น

๒๒๙,๐๐๐

บาท

๑,๘๙๘,๒๖๗.๘๘
๒,๑๒๗,๒๖๗.๘๘

บาท
บาท
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ผลการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ชื่อโครงการ โครงการการพั ฒ นาการจั ด การขยะเป ย กในชุ ม ชนตลาดเทวราช เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร
เพื่อความเปนอยูดีและการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค ๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อทําตนแบบการจัดการขยะ ในชุมชนตลาดเทวราช ในรูปการแยกขยะและทําปุยชีวภาพ และน้ําหมัก
ชีวภาพ เปนการสรางมูลคาใหเกิดประโยชน
๓. เพื่อพัฒนาประชาชนมีศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในครัวเรือนและ
ชุมชนตลาดเทวราช
การดําเนินงานและกิจกรรม
๑. survey การจัดการขยะและการดูแลรักษาความสะอาดในตลาดเทวราชกุญชร
๒. ทําการศึกษาและจัดทําแบบสอบถามการรับรูการจัดการขยะมูลฝอย และการแยกขยะมูลฝอยอยางมี
ประสิทธิภาพ ในชุมชนตลาดเทวราช จานวน ๕๐ ขอ ๒๐๐ ชุด กับคนในชุมชนตลาดเทวราชและคน
ที่มาใชบริการในตลาดนี้กอนการทําการวิจัย
๓. เตรียมหัวเชื้อปุยชีวภาพและนาหมักชีวภาพ เพื่อการอบรมและแจกจายใหชุมชนตลาดเทวราช ในเบื้องตน
วัตถุดิบจากขยะเปยก: ผัก ผลไม เนื้อสัตว เศษอาหาร และกากน าตาล เพื่อผลิตหัวเชื้อปุย
ชีวภาพและนาหมักชีวภาพ ชนิดละขนาด ๓๐๐ L ๑ เดือนในระยะเวลา ๒ เดือน โดยใหคนในชุมชนมีสวนรวมการทํา ดูแล
และไดผลประโยชน
๔. อบรมใหความรูในการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการแยกขยะใน
ชุมชนตลาดเทวราช จํานวนคน ๓๐ คน
๕. อบรมใหความรูการทําปุยหมักชีวภาพและนาหมักชีวภาพจากขยะเปยกที่เปนของทิ้งชนิดผักและอาหารที่มีการ
คัดแยกไว จํานวน ๒๐ คน
๖. ติดตาม ดูแลชวยใหชุมชนเองมีการจัดการการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการแยก
ขยะในชุมชนตลาดเทวราช ดวยการใหคนในชุมชนตลาดเทวราช เปนผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ดําเนินการชวงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ ชุมชนตลาดเทวราชกุญชร เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๒๒๙,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๒๒๙,๐๐๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๓๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๕๐ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ ๘๕%
โครงการบรรลุวัตถุประสงค รอยละ ๙๒%

ภาพประกอบกิจกรรม
สภาพระหว่างการทํางานในการสํารวจการจัดการขยะของคนในชุมชนตลาดเทวราชกุญชรตอนกลางวัน
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การอบรมและการตอบแบบสอบถามคนในชุมชนบริเวณร้ านค้ าในตลาดเทวราชกุญชร
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หนวยงาน คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดําริฯ
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วัตถุประสงค ๑. เพื่อความรูความชํานาญ เทคนิค และกระบวนการสรางสรรคงานสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมตางๆ
๒. เพื่อถายทอดองคความรู ภูมิปญญา ใหกับเยาวชนและนักศึกษา
๓. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได รั บ ประสบการณ ต รงและเรี ย นรู จ ากการไปสั ม ผั ส แล ะปฏิ บั ติ ง านจริ ง
(Activity Based Leaning) ในฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพราราชดําริฯ
การดําเนินงานและกิจกรรม
วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑
อบรมที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ตามเนื่องหาดังตอไปนี้
หัวขอ บรรยาย เรื่อง การสรางสื่อเพื่อเผยแพรความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมขอมูลสาระเนื้อหา (Preparation)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการวางกรอบเนื้อหาและเขียนผังงาน (Flowchart Lesson)
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสรางหนาเอกสารบทเรียน ( web document Lesson)
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการเผยแพรทดสอบบทเรียน ( Publish)
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการประเมินหรือแกไขบทเรียน(Evaluate and Revise)
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๑
ศึกษาดูงานที่ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
หัวขอ ฟงบรรยาย และชมวีดิทัศนแนะนําอุทยานฯ / รับฟงการบรรยายจากวิทยากร
- กิจกรรมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน/การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนว พระราชดําริ
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม และอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอํา
จ.
เพชรบุรี
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๔๘,๔๖๘.๐๙ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๓๕ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๔๕ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๕๖ รอยละ ๙๑.๐๓
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๘๖ รอยละ ๙๗.๑๔

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
ชื่อโครงการ

โครงการคายเยาวชนเรียนรูวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

64
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักศึกษไดรับประสบการณตรงและเรียนรูจากการไปสัมผัส และปฏิบัติงานจริง (Activity
Based Leaning) ในฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางชุมชนเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน
เปนแหลงเรียนรูใหนักศึกษา
การดําเนินงานและกิจกรรม
- ศึกษาดูงาน
- ฟงบรรยาย และชมวีดิทัศน รับฟงการบรรยายจากวิทยากร
- กิจกรรมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมศึกษาการทําการเกษตรตามแนวของการพึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ บานลุงยวง ปราชญเกษตรพอเพียง ป 2560 อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
แหลงงบประมาณ
ใชงบสโมสร
งบประมาณที่ไดรับ
๑๘,๖๕๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๑๘,๒๘๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๔๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๔๑ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๕ รอยละ ๙๗.๐๗
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๖๐ รอยละ ๙๑.๙๕

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
ชื่อโครงการ โครงการคายอนุรักษเชิงสรางสรรคดวยภูมิปญญาทองถิ่นไทยแหงศิลปวัฒนธรรมไทย
วัตถุประสงค ๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

66
๒. เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไทย อันเปนมรดกทางภูมิปญญาของคนในชาติ
๓. เพื่อปลูกจิตสํานึกถึงหนาที่ของนักศึกษาวามีหนาที่ในการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยโดยตรง
๔. เพื่อใหนักศึกษาสรางสรรคผลงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ
การดําเนินงานและกิจกรรม
๑. อบรมใหความรูแกนักศึกษา ถึงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
๒. ศึกษาดูงานแหลงศิลปวัฒนธรรม วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร,พระราชวังบางปะอิน และตลาดโกงโคง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
๓. นําเสนอผลงานการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ในหัวขอศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นมุงสูวัฒนธรรมสรางสรรค
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ หองประชุมโชติเวช อาคารเรือนปญญา ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และศึกษาดูงานแหลงศิลปวัฒนธรรม
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร,พระราชวังบางปะอิน และตลาดโกงโคง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๑๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๑๕๐,๐๐๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๔๕ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๔๖ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๔๙ รอยละ ๙๒.๔๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๕.๐๐ รอยละ ๑๐๐

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
ชื่อโครงการ

โครงการตามรอยพระราชดําริเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและใชประโยชนจากพันธุกรรมพืชเพื่อการอนุรักษ

68
วัตถุประสงค ๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. ใหนักศึกษามีการศึกษา คนควา วิจัย และรวมรวบขอมูลของพืชสมุนไพรตางๆ
๓. เพื่อพัฒนาและแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑที่สามารถอุปโภคและ/หรือบริโภคได
๔. เพื่อสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากพันธุกรรมพืชใหกวางขวางขึ้น
การดําเนินงานและกิจกรรม
๑. อบรมใหความรูกับนักศึกษาในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร ณ โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิทยากรและ
ผูเชี่ยวชาญ
๒. พัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร เพื่อใชประโยชนจากพันธุกรรมพืช
๓. เผยแพร จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๑๖, ๒๐ และ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ และ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
๑. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๒. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
๓. ตลาดตนแบบเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ ณ โรสกาเดน ริเวอรไซต สามพราน
จังหวัดนครปฐม
๔. อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําพงแสน
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๑๔๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๑๔๐,๐๐๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๔๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๔๐ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๕๙ รอยละ ๙๑.๘๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๕.๐๐ รอยละ ๑๐๐

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษและปลูกจิตสํานึกเยาวชนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอมในการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค ๑.เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
๒.เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูพันธุพืชตางๆ

70
๓.เพื่อใหนักศึกษาสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๔.เพื่อใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
การดําเนินงานและกิจกรรม
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไดนํานักศึกษาเขารวมโครงการอนุรักษและปลูกจิตสํานึกเยาวชนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอม
ในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปาเขาพระยาเดินธง) ตําบล
พัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อถึงสถานที่จัดโครงการไดใหนักศึกษาเขารับฟงการบรรยายใหความรู
เรื่อง โครงการพระราชดําริฯและทฤษฎีการฟน ฟูตน ไม และความสําคัญของการอนุรั กษและฟน ฟูทรัพยากรป า ไม
โครงการปาเขาพระยาเดินธง และประวัติการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โดยคุณถนอมพงษ สังข
ธูป หัวหนาผูดูแลศูนย หลังจากฟงการบรรยายเสร็จ ไดใหนักศึกษาลงพื้นที่เพื่ อฟน ฟูทรั พยากรปาไมโดยแบง กลุ ม
รวมกันปลูกตนไมทดแทน ใสปุย รดน้ํา และถางหญาที่ขึ้นรกแถวบริเวณแปลงที่ปลูก
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
ลงพื้นที่ฟนฟูตนไม ใสปุย รดน้ํา ถางหญาและปลูกตนไมทนแทน (ตอ) จากนั้นไดใหสรุปผลการทํางานและรายงานผล
การดําเนินงานทั้งสองวัน และเดินทางกลับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินงาน
ณ ศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปาเขาพระยาเดิน
ธง) จังหวัดลพบุรี
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๕๐,๐๐๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๓๕ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๕๑ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๒ รอยละ ๙๖.๔๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๕๙ รอยละ ๙๑.๘๐

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเผยแพรสูประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค ๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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๒. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และสามารถประยุกตความรูที่เรียนในหองเรียนไปใชในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อเตรียมเผยแพรในประชาคมอาเซียน
๓. เพื่ออนุรักษ สืบสาน เผยแพร ความเปนศิลปวัฒนธรรมไทย
๔. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศผานการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย
๕. เพื่อใหนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูทักษะทางปญญาไปใชในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียได
การดําเนินงานและกิจกรรม
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไดนํานักศึกษาเขารวมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเผยแพรสูประชาคมอาเซียน
ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑพื้นบานไทยเบิ้งโคกสลุง ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี เมื่อถึงสถานที่จัดโครงการไดใหนักศึกษาเขาหองประชุมเพื่อรับฟงการบรรยายใหความรู และฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่ อง เทคนิ ค การสื ่ อ สารด ว ยภาพโดยคุณณภัทร ฤกษศิริสุข ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และ
รับประทานอาหารเย็น หลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็แบงกลุมและประชุมตามหัวขอเรื่องพรอมบท วันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๒ รอบเชามีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแบงกลุมหัวขอ เรื่อง อาชีพการทอผา, อาหาร, ความ
เชื่อ, เพลงพื้นบานและภาษา และการทองเที่ยว โดย...คุณประทีป ออนสลุง ,คุณสุรชัย เสือสูงเนิน และ นท.จิตติ
อนันสลุง พอรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จนักศึกษาแบงกลุมแยกยายลงพื้นที่หาขอมูลของแตละกลุมและถายทําสารคดี
ของแตละกลุม วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๓ รอบเชามีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแบงกลุมหัวขอ เรื่อง อาชีพ
การทอผา, อาหาร, ความเชื่อ, เพลงพื้นบานและภาษา และการทองเที่ยว โดย...คุณประทีป ออนสลุง ,คุณสุรชัย เสือสูง
เนิน และ นท.จิตติ นันสลุง ตอ พอรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จชวงบายมีการสรุปผลการถายทําสารคดีที่ถายทํามา
ตลอดโครงการ และเดินทางกลับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินงาน
ณ พิพิธภัณฑพื้นบานไทยเบิ้งโคกสลุง ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๖๖,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๖๒,๒๕๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๓๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๔๘ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๕๐ รอยละ ๙๐.๐๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๕๕ รอยละ ๙๑.๐๐

ภาพกิจกรรม

73

หนวยงาน คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อโครงการ โครงการวิถไี ทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค ๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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๒. เพื่อใหนักศึกษารูจักวัฒนธรรมทองถิ่นและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของไทย
๓. เพื่อใหนักศึกษารูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและใชอยางคุมคามากที่สุด
๔. เพื่อใหนักศึกษาเขาถึงแนวทางของเกษตรธรรมชาติ นําไปถายทอดเพื่อใหเกิดประโยชน สูงสุด และเรียนรูการใชชีวิต
บนความพอเพียง และใชชีวิตอยางมีความสุข
๕. เพื่อสรางความรัก ความสามัคคีของนักศึกษา ดวยกิจกรรมกลุม การใชชีวิตอยูรวมกัน
๖. เพื่อใหนักศึกษามีความเสียสละ มีน้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน
การดําเนินงานและกิจกรรม
๑. บรรยายประวัติความเปนมของการตั้งชุมชนตําบลหนองสาหราย
๒. ศึกษาดูงานผลิตภัณฑชุมชนตําบลหนองสาหราย ขาวสาร ดินปลูกตนไม โรงงานผลิตน้ําดื่ม
๓. ศึกษาดูงานสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหราย ไมกวาดทางมะพราว จักรสานตะกรา
๔. สรุป ทบทวน แลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวางนักศึกษากับชุมชน
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลหนองสาหราย จังหวัดกาญจนบุรี
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๖๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๕๗,๘๑๒ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๕๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๕๐ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๖๕ รอยละ ๙๓.๐๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๖๒ รอยละ ๙๒.๔๐

ภาพกิจกรรม

75

หนวยงาน คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาและการทําการตลาดผลิตภัณฑชุมชนบานถ้ําเสือ
วัตถุประสงค ๑.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนใหมีศักยภาพในการแขงขัน
๒.เพื่อถายทอดความรูงานและทักษะทางดานการตลาด
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๓.เพื่อศึกษาและทําความเขาใจชุมชนและการตลาดกับชุมชน
การดําเนินงานและกิจกรรม
สํารวจความตองการพื้นฐานของชุมชนบานถ้ําเสือ โดยการทําสินคาใหเปนสัญลักษณของชุมชนเปนสินคา
ประเภทหัตถกรรมแกะสลัก การผลิตกระเปาหนัง และสินคาประเภทอาหาร และใหความรู การถายทอดการบริหาร
จัดการดานการตลาดภายในชุมชนอยางยั่งยืน พัฒนากิจกรรมทางธุรกิจและสามารถพึ่งตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักการตลาดใหแกสมาชิกชุมชนบานถ้ําเสือเพื่อสรางอาชีพอิสระและการพั ฒนา
อาชีพโดยยึดหลักเศรฐกิจพอเพียง การสรางอัตลักษณใหแกชุมชนบานถ้ําเสือ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน
ใหมีศักยภาพในการแขงขันทางการตลาด ตอไป
ระยะเวลาการดําเนินงาน วันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ ชุมชนบานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
แหลงงบประมาณ
งบประมาณงบรายได
งบประมาณที่ไดรับ
๑๑๕,๒๑๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๙๖,๑๔๒ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย สมาชิกชุมชนบานถ้ําเสือ ๓๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๑๐๐ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๒๖ รอยละ ๘๕.๒๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๒๖ รอยละ ๘๕.๒๐.๐๐

ภาพกิจกรรม

77

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อโครงการ โครงการนักสิ่งแวดลอมรวมใจใฝเรียนรูตามรอยพอ
วัตถุประสงค ๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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๒. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงและเรียนรูจากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง (Activity Based Learning)
การเรียนรูเศรษฐกิจพอพียง ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓. เพื่อสรางนักศึกษารุนใหมที่จะสืบสานและนอมนําพระราชดําริและหลักการทรงงานในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต และ
การเปนอยูอยางพอเพียง ไปใชในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง สามารถบูรณาการไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม
๔. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะและชุมชน
การดําเนินงานและกิจกรรม
๑. ประสานงานกับสาขาวิชาใหนํานักศึกษาเขารวมโครงการ
๒. ประสานงานศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน เพื่อใหความรู ความเขาใจในเรื่องการปลูกตนไมในพื้นที่วาตองปลูก
ตนไมลักษณะใด ชนิดใด
๓. เพื่อสืบสานและนอมนําพระราชดําริและหลักการทรงงานในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต และการเปนอยูอยางพอเพียง
ไปใชในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง สามารถบูรณาการไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม
๔. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะและชุมชน
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๘๕,๔๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๖๒,๕๐๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๘๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๘๐ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๐ รอยละ ๙๒.๒๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๘๐ รอยละ ๙๔.๒๐

ภาพกิจกรรม

79

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อโครงการ โครงการถายทอดองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค ๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อศึกษางานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในดานตางๆ

สมเด็จ
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๓. เพื่อใหผูเขารวมโครงการเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดลอม
๔. เพื่อปลูกจิตสํานึกถึงหนาที่ในการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และการรักษาสิ่งแวดลอม
๕. เพื่อใหความรู ความเขาใจในภูมิปญญาทองถิ่น และหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การดําเนินงานและกิจกรรม
๑. ประสานงานกับสาขาวิชาใหนํานักศึกษาเขารวมโครงการ
๒. จัดโครงการเพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูในการทําน้ํายาสมุนไพร เพื่อใหนักศึกษาไดทําเปนอาชีพเสริมระหวาง
การศึกษา
๓. อธิบายรายละเอียดการนําสมุนไพรมาใชในสวนประกอบ และสวนผสม
๔. เปนการบูรณาการกับการเรียนการสอนโครงการนักสิ่งแวดลอมรวมใจใฝเรียนรูตามรอยพอ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ หองประชุมราชพฤกษณภิรมย ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๖๒,๖๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๓๒,๕๐๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๗๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๗๐ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๕๐ รอยละ ๙๑.๙๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๔๙ รอยละ ๙๒.๔๐

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อโครงการ โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานดานการอนุรักษและฟนฟูธรรมชาติโครงการพระราชดําริ
วัตถุประสงค ๑. เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๒. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตนไวเปนแหลงศึกษาธรรมชาติ และสถานที่ทองเที่ยว
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๓. เพื่ออนุรักษพื้นที่ลุมน้ํา ตลอดจนสัตวปาและพันธุพืชตางๆ เกื้อหนุนระบบนิเวศที่มีอยูคงตอไป
๔. เพื่อสรางและปลูกจิตสํานึกใหกับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรที่เขารวมโครงการ
การดําเนินงานและกิจกรรม
ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย รองหัวหนาสํานักงาน อพ.สธ. ฝายวิชาการ เลขานุการคณะกรรมการ เปนวิทยากรในการ
บรรยาย ในกิจกรรมระยะที่ ๑ และในระยะที่ ๒ จะเปนการเตรียมพื้นที่ปลูก ถางวัชพืชในพื้นที่ และใสปุยในพื้นที่เดิมที่
ปลูก พรอมปลูกเพิ่มเติม ระยะที่ ๓ ใสปุยแปลงที่ ๒ เตรียมดินปลูกแปลงที่ ๓ ทํารั้วกั้นแปลงปลูก ระยะที่ ๔ ถาง
วัชพืช ใสปุย ปลูกทดแทนตนไมที่ตายในครั้งกอน
ระยะเวลาการดําเนินงาน ดําเนินการทั้งหมด ๔ ระยะ
ระยะที่ ๑ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ระยะที่ ๒ วันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
ระยะที่ ๓ วันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ระยะที่ ๔ วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ระยะที่ ๑ ดําเนินการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร
ระยะที่ ๒ - ๔ ดําเนินการ ณ โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๑๗๖,๖๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๑๔๖,๘๓๑ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๘๐ คน จํานวนผูเขารวมโครงการ ทั้ง ๔ ระยะ จํานวน ๒๓๕ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๙๒ รอยละ ๙๘.๒๙
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๕.๐๐ รอยละ ๑๐๐

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน คณะศิลปศาสตร
ชื่อโครงการ โครงการศิลปศาสตรรวมสนองพระราชดําริ สรางจิตสํานึกอนุรักษพันธุกรรมพืช
วัตถุประสงค ๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖๓ พรรษา ในป ๒๕๖๑
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๒. เพื่อสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบของพสกนิกรในการครองตนเปนคนดี เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท นอม
นําไปประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองและเหมาะสม
๓. เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
การดําเนินงานและกิจกรรม
๑. ผูเขารวมโครงการรับฟงการบรรยายความรูและขั้นตอนวิธีการปลูกตนกลา
๒. ลงพื้นที่ปลูกตนกลา ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แหลงงบประมาณ
งบประมาณงบรายได
งบประมาณที่ไดรับ
๔๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๔๐,๐๐๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๔๕ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๒๔๐ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๖๕ รอยละ ๙๓.๐๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๕๖ รอยละ ๙๑.๒๐

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
ชื่อโครงการ โครงการสืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ออกแบบสูสากล
วัตถุประสงค ๑. เพื่อรวบรวมศึกษาองคความรูดานเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นของไทย
๒. เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา มีสวนรวม ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
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๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบของนักศึกษาที่มีพื้นฐานจากภูมิปญญาไทยสูตลาดสากล
การดําเนินงานและกิจกรรม
๑. การบรรยายทฤษฎี ประวัติความเปนมา ความแตกตาง และกรรมวิธีการทําจักสานงานผักตบชวา งานไมไผ งานบาติ
๒. กลายไทย และการพัฒนาการออกแบบจากภูมิปญญาทองถิ่นของหมูบานจักสานบางเจาฉา
๓. แยกกลุมลงมือปฏิบัติการออกแบบจักสาน การออกแบบลวดลาย การออกแบบบรรจุภัณฑ จากวัสดุพืชทองถิ่น
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ หมูบานกองเอกราช จังหวัดอางทอง
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๑๕๑,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๑๕๐,๕๐๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๕๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๕๐ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๗๒ รอยละ ๙๔.๔๐

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
ชื่อโครงการ

โครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรของทางคณะไดมีความรูและทักษะที่ถูกตองในการอนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรมพืชและเปนการสนองพระราชดําริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี
๒. เพื่อเปนการปลูกสรางจิตสํานึกใหกับนักศึกษาและบุคลากรของทางคณะในการอนุรักษพืชพรรณที่เกิดขึ้นดวยความ
รัก ความหวงแหน และกตัญูรูคุณตอแผนดิน
๓. เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นความสวยงามของธรรมชาติโดยสามารถนํามาประยุกตสรางสรรคกับงานออกแบบกับวิชา
สาขาที่เรียนได และไดศึกษาดูงานออกแบบอาคารสาธารณะเพื่อใชเปนแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมได
การดําเนินงานและกิจกรรม
๑.นํานักศึกษารับฟงการบรรยายความรูเรื่องพันธุไมปาชายเลน ประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยาเกาะและการอนุรักษพันธุพืช
๒.รั บ ฟ งการบรรยายประโยชน ข องพั น ธุ ไ ม กับ การั ก ษาโรค เขาชมศูน ยอนุรั ก ษพั น ธุเต า ทะเลและเข า ชม
พิพิธภัณฑกองทัพเรือ
๓.รวมกันคิดสรางสรรคออกแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑใหกับชุมชน
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๑๓๑,๗๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๑๓๐,๖๐๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๕๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๕๐ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๖ รอยละ ๙๗.๒๒
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๖๙ รอยละ ๙๓.๙๓

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค

โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูถึงศิลปวัฒนธรรมของไทย
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๓. เพื่อใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
๔. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมสืบสาน เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมไทย
การดําเนินงานและกิจกรรม
การเรี ย นรู สื บ ทอด สื บ สาน เผยแพร ศิล ปวัฒ นธรรมและพัฒ นาสิ่งทอพื้น ถิ่น คือสิ่งที่สําคัญของ
นักศึกษารุนใหม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงจัดกิจกรรม
ดําเนินโครงอนุรักษศิลปวัฒธรรมไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนไทย
ทรงดํา จังหวัดราชบุรี โดยมีทาน ผศ.กมล พรหมหลาวรรณ ทานรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น เปนประธานเปดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค ใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูถึงวิถีการดําเนินชีวิต
พรอมทั้งเรียนรูศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานสิ่งทอ ฝกทักษะการทอผา และนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลลาใหกับผา
ทอพื้นถิ่น และเพื่อเปนการสืบสาน อนุรักษ เผยแพร และพัฒนาสิ่งทอพื้นถิ่น ใหเปนที่รูจักในสังคมปจุบัน ซึ่งระยะเวลา
๒ วันนี้นั้น นักศึกษาไดเรียนรูถึง ประวัติความเปนมาของชุมชนชาวไทยทรงดํา การนําฝายและไหม มาผลิตเปนเสนใย
ตั้งแตกระบวนการแรก จนถึงการทอเปนผาผืน ทั้งเสนใยฝายและเสนใยไหม อีกทั้งนักศึกษายังไดเรียนรูวิถีชาวไทยทรง
ดํา ในการเลน อินกอนฟอนแครน พรอมทั้งรับประทานอาหารและรวมฟอนรําไปดวยกัน นอกจากนี้ นักศึกษายังไดนํา
ผาทอที่ตนเองทอเสร็จในวันแรก นํามาทําผลิตภัณฑ "มะกอน" ซึ่งเปนของเลนชนิดหนึ่งของชาวไทยทรงดํา เพื่อให
นักศึกษานั้นเก็บเปนของที่ระลึกกลับบานอีกดวย
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ ชุมชนไทยทรงดํา จังหวัดราชบุรี
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๙๙,๙๖๓.๒๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๔๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๕๐ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๗๕ รอยละ ๙๕.๐๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๘๘ รอยละ ๙๗.๕๐

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อใหนักศึกษามีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนและมีสวนรวมชวยเหลือสังคม
๓. เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศนปา และขยายพันธุกรรมพืช
๔. เพื่อเปนการอนุรักษและเพิ่มผืนปาใหมีความอุดมสมบูรณ และเกิดระบบนิเวศนที่ดีขึ้น
๕. เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาระบบนิเวศนทางธรรมชาติ
การดําเนินงานและกิจกรรม
นักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศน ขยายพันธุกรรมพืช เปนการอนุรักษใหมีความอุดมสมบูรณ และ
เกิดระบบนิเวศนที่ดีขึ้น และเพื่อเรียนรูวิถีชุมชนรวมทั้งศึกษาหาความรูเก็บรวบรวมขอมูลพันธุกรรมพืช ของจังหวัด
นนทบุรี ตําบลบานใหม อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี โดยไดรับความรวมมือจาก องคการบริหารสวนตําบลบานใหม
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ในการเขาชมการทําเกษตรพอเพียงตามรอยพอ ๑ ไร ๑ แสนบาท รวมทั้งนั่งเรือชมวิถี
ชาวบานริมน้ําและพืชพรรณตางๆของริมฝงคลอง ตําบอลบานใหม
นอกจากนั้นนักศึกษาไดเดินทางเขามาศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนตําบล เกาะเกร็ด อําเภอ ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยนักศึกษาไดเรียนรูประวัติศาสตรเครื่องปนดินเผา จากชางหนุย ซึ่งมีการทําเครื่องปนมาหลายสิบป รวมทั้ง
ทําขนมไทย ทําผาบาติก และศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดานพันธุกรรมพืช ในเกาะเกร็ด และ นักศึกษาไดเรียนรูการปลูก
พืชผักสวนครัวและผลไม รวมทั้งไดเก็บหนอกะลา ซึ่งเปนพืชทองถิ่น นํามาทําอาหารทองถิ่น นั้นคือ "ทอดมันหนอ
กะลา" และไดเรียนรูวิธีการทําพวงมะโหด เพื่อใชตกแตงสถานที่ในงานตางๆ มาตั้งแตสมัยโบราณ
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ อําเภอเกาะเกร็ด อบต.บานใหม จังหวัดนนทบุรี
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๖๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๕๙,๗๗๗.๘๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๓๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๓๓ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๕๐ รอยละ ๙๐.๐๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๖๖ รอยละ ๙๓.๓๓

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน กองศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค

โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา
๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักการศึกษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตองและ
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นําไปปฏิบัติไดดวยตนเองตอไป
๓. เพื่อใหนักศึกษามีจิตสํานึกและเขาใจถึงความสําคัญ และประโยชนในการศึกษาและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รูจักหวงแหน นําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน และสามารถนําความรูไปถายทอด
ใหกับผูอื่นได
๔.
เพื่อใหนักศึกษาไดพบปะ ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมกันกับวิทยากรและผูอื่น
การดําเนินงานและกิจกรรม
๑. นักศึกษารับฟงการบรรยายความรูเกี่ยวกับพื้นที่ปาไม พรรณไม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จาก
เจาหนาที่กรมปาไม เจาหนาที่รักษาพื้นที่ของสถานีวิจัยฯ
๒. นักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาเสนทางธรรมชาติของสภาพพื้นที่ปาจริง
๓. นํ า ความรู ที่ได มาปรั บ ประยุ กต ใช เ ข า กั บ การเรียนการสอน ใชในชีวิตประจําวั น และสามารถเก็บ รวบรวมเปน
ฐานขอมูลได
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๙๓,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๙๐,๙๖๐.๐๓ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๔๕ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๔๖ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๔ รอยละ ๙๖.๘๘
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๘๑ รอยละ ๙๖.๒๕

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน กองศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค

โครงการราชมงคลพระนครสนองพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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๒. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง และเรียนรูจากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริงในฐานการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนและในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓. เพื่อสรางนักศึกษารุนใหมที่จะสืบสาน และนอมนําพระราชดําริและหลักการทรงงานในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต และ
การเปนอยูอยางพอเพียงไปใชในการดําเนิน
ชีวิตที่ถูกตองสามารถบูรณาการไปสูการ พัฒนาชุมชนและสังคม
๔. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัย ชุมชน กับแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษา
การดําเนินงานและกิจกรรม
๑. รับฟงการบรรยายความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
๒. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและทํากิจกรรมกลุม ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามฐานการเรียนรู
ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
๓. นําขอมูลที่ไดมาสรุปในภาพรวมและนําเสนอดวยการ Present ผลงานที่นักศึกษาไดจัดทํา
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ พื้นที่ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๙๘,๙๔๖.๗๕ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๕๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๖๑ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๕๖ รอยละ ๙๑.๑๕
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๖๑ รอยละ ๙๒.๓๐

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน กองศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค

โครงการบํารุงรักษาตนไมในแปลง ๙๐๕ และศึกษาความหลากหลายทางกายภาพ
๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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๒. เพื่อใหนักศึกษาไดลงพื้นที่ในการบํารุงรักษาตนไมที่ปลูกดวยตนเอง และไดเห็นความสําคัญของปา
ไมตอสิ่งมีชีวิตในโลก
๓. เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษปาและพัฒนาอยางยั่งยืน
๔ .เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ในมทร.พระนคร และ อพ.สธ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
ปญหาและขอเสนอแนะซึ่งกันและกันการดําเนินงานและกิจกรรม
๑. รับฟงการบรรยายความรูเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา กายภาพวิทยา วัฒนธรรมและภูมิปญญา ตั้งแตยอดเขา
ถึงใตทะเล โดยวิทยากร อพ.สธ. ปราชญชาวบาน และวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
๒. ศึ กษาดู งาน ณ แหล งศึ กษาธรรมชาติพื้น ที่ส นองพระราชดําริ ลงพื้น ที่สํารวจเก็บ ขอมูล พืช พรรณ และปลูกปา
ซอมแซมเพิ่มเติมสวนที่เสียหาย
๓. จัดทําฐานขอมูล รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ตนไมทุกชนิดในแปลง ๙๐๕
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๑๕- ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ พื้นที่ อพ.สธ. แปลง ๙๐๕ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๔๘,๘๘๗.๐๑ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๕๕ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๕๑ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๙๐ รอยละ ๙๘.๐๐
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๖๖ รอยละ ๙๓.๒๐

ภาพกิจกรรม
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หนวยงาน กองศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ

โครงการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
๒. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. เพื่อนําเสนอความรู การคนควาวิจัยในการอนุรักษพันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัย แกผูเขาชม
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นิทรรศการ ถึงความหลากหลายแหงศักยภาพของทรัพยากรไทย เพื่อการใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน
๔. เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานการสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัย
การดําเนินงานและกิจกรรม
๑. สํารวจและรวบรวมผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามกรอบการดําเนินงานและกิจกรรมของโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
๒. นําเสนอผลการดําเนินงานจัดนิทรรศการ ทั้งรูปแบบการจัดแสดงขอมูลการศึกษาคนควาวิจัย โดยการใชบอรด
นิทรรศการนําเสนอ การจัดแสดงสาธิต สื่อวีดีทัศน และจัดแสดงผลิตภัณฑที่ไดจากการวิจัย และแปรรูปสําเร็จ ใหกับ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เขาชมนิทรรศการตลอดงาน
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินงาน
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณที่ไดรับ
๓๖๑,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ใชจริง
๓๑๓,๘๕๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย ๑,๐๐๐ คน ผูเขารวมโครงการจริง ๑,๐๘๐ คน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย ๔.๘๘ รอยละ ๙๗.๕๒
โครงการบรรลุวัตถุประสงค เฉลี่ย ๔.๘๒ รอยละ ๙๖.๓๑

ภาพกิจกรรม

101

102

คณะผูจัดทํา

103
ผลการดําเนินงาน และขอมูลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทรพ.)

ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
ผูชวยศาสตราจารยเจทญา กิจเกิดแสง
อํานวยการ / พิสูจนอักษร

หัวหนางานอนุรักษสิ่งแวดลอม
นายถาวร ออนลออ
พิสูจนอักษร

นางสาวทัศนีย นอยแดง
เรียบเรียง/ประสานงาน

นางสาวนวลพรรณ จําปาเทศ
ภาพถาย

นายศิริวัฒน สายสุนทร
ภาพถาย

