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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 1.การสำรวจทรัพยากร
ปลาในอุทยานธรรมชาติ
วิทยาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี อำเภอ
สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

อุทยานธรรมชาติ
วิทยาอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี อำเภอสวน
ผ้ึง จังหวัดราชบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    500,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษา
ความหลาก
ชนิด ปริมาณ 
และการ
แพรกระจาย 
และโครงสราง
ทาง
นิเวศวิทยา 
ของทรัพยากร
ปลาในอุทยาน
ธรรมชาติ
วิทยาอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจา กรม
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี อำเภอ
สวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรี 

            1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:คณะ
สัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเก
ษตร 
2. ผูรับผิดชอบ:
อ.ดร.สาวิกา 
กัลปพฤกษ และ 
อ.ดร.ภวพล คง
ชุม 
3. แหลงทุน : อยู
ระหวางเสนอ
ขอรับการ
สนับสนุนทุนจาก
สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 
หรือหนวยทุนอื่น 
ๆ เชน สำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชวีภาพ 
(องคการมหาชน) 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 2.พลวัตความ
เปล่ียนแปลงของสังคม
และเศรษฐกิจชุมชนลุม
น้ำทาจีนตอนลาง หลัง
ทศวรรษ 2500-ปจจุบัน 

ชุมชนทองถิ่นใน
พื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร 

300,000 1. เพื่อศึกษา
ประวัติศาสตร
ทองถิ่นชุมชน
ลุมนํ้าทาจีน
ตอนลาง 
เกี่ยวกบัที่ต้ัง 
การต้ังถิ่นฐาน 
ชาติพันธุ 
ระบบ
เศรษฐกิจ 
ความสัมพันธ
ทางสังคม ภูมิ
ปญญาที่ผูกพัน
กับทรัพยากรที่
มีพัฒนาการ
และความ
เปล่ียนแปลง
ไปในแตละ
ชวงเวลา2. 
เพื่อศึกษา
กระบวนการ
ปรับตัวของ
ผูคนในมิติดาน
สังคม 
เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม ชวง
หลังทศวรรษ 
2500 เปนตน
มา 3. เพื่อ
ศึกษาและ
สืบคนแงมุม
ทาง
ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม
ของชุมชน เพื่อ
นำไปใชเปน

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
โบราณคดี2. 
ผูรับผิดชอบ :  อ.
สิริวรรณ 
สิรวณิชย3. 
แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พลังขับเคล่ือน
ในการธำรง
รักษาหรือเปน
ตนทุนทาง
สังคม อัน
นำไปสูการ
สรางพลัง
ขับเคล่ือนทาง
สังคม
ทามกลาง
ปญหา ความ
เปล่ียนแปลง
และการทา
ทายใหมที่
ยังคงเกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง 

F1A2 3.การจำแนกตัวออน
พยาธิใบไมระยะเซอร
คาเรียในหอยฝาเดียว
ดวยลักษณะสัณฐาน
วิทยาและเทคนิคทางชีว
โมเลกุล บริเวณภาค
กลางตอนลางของ
ประเทศไทย 

พื้นที่ภาคกลาง
ตอนลาง 

300,000 1. เพื่อจำแนก
ชนิดหอยฝา
เดียวที่เปน
โฮสตกึ่งกลาง
ของพยาธิใบไม 
ดวยลักษณะ
สัณฐานวิทยา
เปลือก2. เพื่อ
จำแนกตัวออน
พยาธิใบไม
ระยะเซอร
คาเรียในหอย
ฝาเดียว ดวย
ลักษณะ
สัณฐานวิทยา
และเทคนิค
ทางชีว
โมเลกุล3. เพื่อ
ผลิตผลงาน
ตีพิมพวารสาร

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
วิทยาศาสตร2. 
ผูรับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.วิวิชชุตา 
เดชรักษา 3. 
แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ในระดับชาติ
และระดับ
นานาชาติ4. 
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
และสราง
นักวิจยัรุนใหม 

  รวม 3  โครงการ   600,000 0 500,000 0   0   0   0   
F1A3 1.ศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงและ
นวัตกรรมการเกษตร
อัจฉริยะ: ไมอนุรักษเชื้อ
พันธุกรรมพืชจังหวัด
เพชรบุรีและพืชสมุนไพร   

อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี 

    500,000 เพื่ออนุรักษ
พันธุไมพื้นถิ่น
ไวมิใหสูญหาย  

            1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณสัตว
ศาสตรและ
เทคโนโลยีการเก
ษตร2. แหลงทุน 
:อยูระหวางการ
เสนอขอทุนจาก
สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 
หรือหนวยทุนอื่น 
ๆ เชน สำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชวีภาพ 
(องคการมหาชน) 

F1A3 2.โครงการศูนยเพาะชำ
พันธุไมสมุนไพรเพื่อการ
อนุรักษ การเรียนรูและ
การวิจยั 

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจังหวัด
นครปฐม  

20,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2. 
การอนุรักษ 
เปนแหลง
เรียนรูและวิจยั
พันธไม

20,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2. 
การอนุรักษ 
เปนแหลง
เรียนรูและ

20,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2. 
การอนุรักษ 
เปนแหลง
เรียนรูและวิจยั
พันธไม

20,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2. 
การอนุรักษ 
เปนแหลง
เรียนรูและ

20,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2. 
การอนุรักษ 
เปนแหลง
เรียนรูและวิจยั
พันธไม

1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
เภสัชศาสตร2. 
แหลงทุน :เงิน
รายได (และ
งบประมาณ
แผนดินป 2564 
ปรับปรุงศูนย
เพาะชำ 
3,464,200 บาท) 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สมุนไพร วิจัยพันธไม
สมุนไพร 

สมุนไพร วิจัยพันธไม
สมุนไพร 

สมุนไพร 

  รวม 2 โครงการ   20,000   520,000   20,000   20,000   20,000     

F2A4 1.การสรางลายพิมพดี
เอ็นเอเพื่อระบุพันธุของ
อินทผลัมโดยใช
เคร่ืองหมายสกอต 

จังหวัดนนทบุรี
และจังหวัด
กาญจนบุรี 

300,000 1. เพื่อสราง
ลายพิมพดีเอ็น
เอที่มี
ความจำเพาะ
ตออินทผลัมแต
ละพันธุดวย
เคร่ืองหมายส
กอต2. 
สามารถระบุ
พันธุของ
อินทผลัมดวย
เคร่ืองหมายส
กอตไดอยาง
ถูกตอง
แมนยำ3. 
เขาใจ
ความสัมพันธ
ทางพันธุกรรม
และทราบถึง
ความผันแปร
ทางพันธุกรรม
ของอินทผลัม
แตละพันธุ 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
วิทยาศาสตร2. 
ผูรับผิดชอบ : อ.
ดร.ปรารถนา 
เผือกวิไล3. 
แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 3.การแยกบริสุทธิ์และ
ศึกษาสมบัติของแลค
เคส จาก Bacillus sp. 
FN1 เพื่อประยุกตใช
สำหรับการกำจัดสียอม 

จังหวัดนครปฐม 300,000 1.เพื่อศึกษา
กระบวนการที่
เหมาะสม
สำหรับการ
แยกบริสุทธิ์
แลคเคสที่ผลิต
จาก Bacillus 
sp. สายพันธุ 
FN12. เพื่อ
ศึกษาสมบัติ

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม2. 
ผูรับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.สินธุวัฒน 
ฤทธิธรรม3. 
แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ชีวเคมีของ
โปรตีนแลคเคส
บริสุทธิ์จาก 
Bacillus sp. 
สายพันธุ 
FN13. เพื่อ
ศึกษา
ประสิทธิภาพ
การกำจัดสี
สังเคราะหของ
แลคเคส
บริสุทธิ์จาก 
Bacillus sp. 
สายพันธุ FN1 

ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 4.การพัฒนาตำรับยา
เม็ดฟาทะลายโจรที่มี
สารสำคัญสูงและมี
เสถียรภาพ  

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจังหวัด
นครปฐม 

1,200,000 พัฒนาตำรับยา
เม็ดฟาทะลาย
โจรที่มี
สารสำคัญสูง
และมี
เสถียรภาพ 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
เภสัชศาสตร2. 
แหลงทุน :
สำนักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร 
(องคการมหาชน) 
(สวก.)  

F2A4 5.โครงการสนับสนุน
งานวิจัยพันธุกรรมพืชที่
มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
เพื่อสนองพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) ของ
บุคลากรคณะเภสัช
ศาสตร 

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจังหวัด
นครปฐม 

500,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2. 
สรางและ
เผยแพรองค
ความรูดาน
เภสัชศาสตรที่
เกี่ยวกบั

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
เภสัชศาสตร2. 
แหลงทุน :
กองทุนสนับสนุน
งานวิจัยและ
นวัตกรรม คณะ
เภสัชศาสตร 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พันธุกรรมพืชที่
มีฤทธิ์ทางยา 

F2A4 6.การศึกษา
ประสิทธิภาพการดักจับ
ไอออนโลหะหนักชนิด
ตางๆ และศึกษา
ความสามารถในการ
ตานอนุมูลอิสระของชา
มะรุม ชาทองพันชั่ง 
และชารางจดื 

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจังหวัด
นครปฐม 

300,000 1. เพื่อศึกษา
พฤกษเคมี
เบื้องตนในนํ้า
ชาใบรางจืด 
ชาใบ
ทองพันชั่ง 
และชาใบ
มะรุม2. เพื่อ
ศึกษาการดัก
จับไอออน
โลหะชนิด
ตางๆ ดวยนํา้
สกัดจากชาใบ
รางจืด ชาใบ
ทองพันชั่ง 
และชาใบ
มะรุม 3. เพื่อ
ศึกษาฤทธิก์าร
ตานอนุมูล
อิสระ ดวยนํ้า
สกัดจากชาใบ
รางจืด ชาใบ
ทองพันชั่ง ชา
ใบมะรุมดวย
วิธีDPPH 
assay 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
วิทยาศาสตร2. 
ผูรับผิดชอบ :  อ.
ดร.สุนทร สุวอ
เขียว3. แหลงทุน 
:อยูระหวางการ
เสนอขอทุน
สนับสนุนงาน
พื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 7.การศึกษาฤทธิ์การ
ตานการอกัเสบของสาร
สกัดจากกลวยไมสำหรับ
การรักษาโรคขออักเสบ
ในผูสูงอายุ 

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจังหวัด
นครปฐม 

300,000 เพื่อศึกษาฤทธิ์
การตานการ
อักเสบของสาร
สกัดจาก
กลวยไม
สำหรับการ
รักษาโรคขอ
อักเสบใน

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
วิทยาศาสตร2. 
ผูรับผิดชอบ : อ.
ดร.สุชารัตน 
สนองเกียรติ3. 
แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ผูสูงอาย ุ ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 8.การเปล่ียนชานออย
และใบมันสำปะหลังให
เปนไบโอบิวทานอล 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
จังหวัดนครปฐม 
และบริษัทผลิตนํ้า
ตาล จังหวัด
กาญจนบุรี 
นครปฐม 
สุพรรณบุรี  

300,000 1. เพื่อหา
วิธีการปรับ
สภาพชานออย
และใบมัน
สำปะหลัง 
เพื่อใหได
ผลิตภัณฑ
หลังจากการ
ยอย 
(Hydrolysate
s) มากที่สุด 
2. เพื่อหา
สภาวะที่
เหมาะสมใน
การยอย 
(Hydrolysis) 
โดยใช 
cellulase 
enzyme 
mixtures 
3. เพื่อพัฒนา
วิธีการหมัก
เพื่อใหไดเอทา
นอลโดยลด
ตนทุนการผลิต 
โดยใชชานออย
เปนแหลง
คารบอน และ
ใบมัน

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
2. ผูรับผิดชอบ :  
อ.ดร.นาฏระพ ี
แซนเชซ 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สำปะหลัง เปน
แหลง
ไนโตรเจนใน
กระบวนการ
หมัก โดยจะ
รวมกับการ
เสริมกรดบิวทา
ริก 
4. เพื่อคำนวณ
ความคุมคา
ทางเศรษฐกิจ
ของ
กระบวนการ
ทั้งหมด 
(Economic 
evaluation) 

F2A4 9.การสรางตราสินคา
เพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจของกลุม
ผูประกอบการทองเที่ยว
และบริการในเขตเมือง
เการาชบุรี 

จังหวัดราชบุรี 300,000 1. เพื่อศึกษา
บริบทและ
ขอมูลพื้นฐาน
ของสินคาและ
บริการของ
ผูประกอบการ
ทองเที่ยวและ
บริการในเขต
เมืองเกา
ราชบุรี 
2. เพื่อการ
ออกแบบตรา
สินคาและ
บรรจุภัณฑ
สำหรับกลุม
ผูประกอบการ
ทองเที่ยวและ
บริการในเขต
เมืองเกา
ราชบุรี 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะวิทยาการ
จัดการ 
2. ผูรับผิดชอบ :  
อ.ดร.ระชานนท 
ทวีผล 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

3. เพื่อสราง
การยอมรับ
ตราสินคาและ
การสราง
มูลคาเพิ่ม
ใหกับ
ผูประกอบการ
ทองเที่ยวและ
บริการในเขต
เมืองเกา
ราชบุรี 

F2A4 10.นวัตกรรมการ
อนุรักษสืบสาน
จิตรกรรมไทยเทคนิคสี
ฝุนดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรม
และภาพพิมพ  
และ คณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
จังหวัดนครปฐม 

910,000 1. ไดองค
ความรูจาก
กระบวนการ
ผลิตสีฝุนแบบ
ครูชางโบราณ 
และไดสีฝุน
ธรรมชาติที่
ผลิตขึ้นเองจาก
กระบวนการ
ผลิตสีฝุน ตาม 
แนวทางภูมิ
ปญญาบรรพ
บุรุษ เพื่อ
บันทึกเปน
ฐานขอมูล 
(Data base) 
ของ
องคประกอบ
ของสีฝุน
ธรรมชาติ  
2. เพื่อศึกษา
และพัฒนาชั้น
รองพื้นและตัว
ประสาน 
(Binder) 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรม
และภาพพิมพ 
และ คณะ
วิทยาศาสตร  
2. ผูรับผิดชอบ : 
ผศ.อนุวัฒน ลัด
ดาวัลย 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สำหรับผงฝุน
จากธรรมชาติ
แตละชนิด 
และสามารถ
ผลิตสีฝุนใหอยู
ในรูปแบบที่ใช
งานไดงาย
รูปแบบพรอม
ใชงาน ที่
พัฒนาจากกาว
เฮมิเซลลูโลส
และดินสอพอง 
โดยอยูในรูปที่
ใชงานไดงาย 
เก็บรักษาได
นาน มีความ
คงทนและให
การยึดเกาะสี
ไดดี 
3. เพื่อนำกาว
เฮมิเซลลูโลส 
และชั้นรองพื้น
รูปแบบพรอม
ใชงาน รวมถึง
ตัวประสาน 
(Binder) 
สำหรับผงฝุน
จากธรรมชาติ
แตละชนิด มา
ประยุกตใชใน
งานคัดลอก
จิตรกรรมฝา
ผนัง รวมทั้งมี
การจัดการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการให
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ความรูแก
นักศึกษา 

F2A4 11.ไทดำ : วัฒนธรรม
การใชผาจากอัตลักษณ
ภูมิปญญาสูความรวม
สมัยในบริบทใหม 

จังหวัดนครปฐม   1 เพื่อศึกษา
วัฒนธรรมการ
ใชผาจากอัต
ลักษณภูมิ
ปญญาของ
กลุมไทดำใน
จังหวัด
นครปฐม 
2 เพื่อศึกษา 
รวบรวม และ
เก็บขอมูลการ
แตงกาย 
ลวดลายผาของ
ไทดำ ใน
จังหวัด
นครปฐม 
3 เพื่อ
ออกแบบและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
ภูมิปญญาและ
ตอยอดเปน
ผลิตภัณฑใหม
ที่มีความรวม
สมัย 

300,000               1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะมัณฑนศิลป 
2. ผูรับผิดชอบ :  
รศ.ประภากร สุ
คนธมณี 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 12.นวัตกรรมการใชดิน
สังเคราะหวัสดุชีวภาพ
เพื่อสรางสรรค
เอกลักษณผลิตภัณฑ
ออกแบบอันแสดงออก
ถึงรากเหงาแหงความ
ศรัทธาตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

กรุงเทพมหานคร 300,000 1. วิจัยและ
ผลิตองค
ความรูที่บูรณา
การระหวาง
วิทยาศาสตร
และ
สุนทรียศาสตร 
โดยมุงเนนการ
สอดรับกับ

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะมัณฑนศิลป 
2. ผูรับผิดชอบ :  
รศ.ดร.สุภาวี ศิ
รินคราภรณ 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เปาหมายของ
การพัฒนา 
ประเทศ ซ่ึง
แบงออกเปน 3 
แนวทาง ไดแก 
แนวทางการ
สรางสรรค
นวัตกรรม
ความรูเชิง
วิทยาศาสตร 
แนวทางการ
เพิ่มคุณคาและ
มูลคาของฐาน 
ทรัพยากรธรร
มชาติ รวมถึง
สุนทรียศาสตร
แหงการ
ออกแบบ 
2. ทดลองและ
ประมวลผล
ของ
กระบวนการ
ออกแบบและ
ผลิตในรูปแบบ
หมุนเวียนเพื่อ
สราง
ประสิทธิภาพ
ดินในฐานะ
มรดกทาง
ธรรมชาติ 
ใหเกิด
ประโยชน
สูงสุดดวย
นวัตกรรมการ
สรางสรรคและ
สังเคราะหวัสดุ

งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ชีวภาพ 
3. พัฒนา
ประสิทธิผล
ของวัสดุ
ชีวภาพ
ทดแทนเพื่อ
นำไปออกแบบ
ผลิตภัณฑ
วัฒนธรรมซ่ึง
เปนวัตถุที่
สะทอนใหถึง
คุณคาของ
ความกตัญู 
ตอประมุขอัน
ถือเปน
สัญลักษณแหง
แผนดิน ใหเกิด
เปนธุรกิจของ
ประเทศและ
สนับสนุนการ
เติบโตของ
เศรษฐกิจ
สรางสรรคเพื่อ
ความยั่งยืน 

F2A4 13.การสงเสริมประเพณี
การแขงขันเรือยาวของ
ไทย โดยใชการรูจำและ
การวิเคราะหจากภาพ
การแขงขันถายทอดสด 
ดวยระบบ
ปญญาประดิษฐ 

จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า 
จังหวัดสิงหบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี 

300,000 1. เพื่อสราง
ระบบการ
วิเคราะหลำดับ
ผูเขาแขงขันใน
สนามในกีฬาที่
ใชความเร็ว 
โดยวิเคราะห
จากภาพการ
แขงขันแบบ
ถายทอดสด
ดวยเทคนิค
ทางเทคโนโลยี

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 
2. ผูรับผิดชอบ : 
อ.ถิรจิต แสนพล 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทางภาพและ
ระบบ
ปญญาประดิษ
ฐเปนสำคัญ 
2. ยกระดับ
การเก็บขอมูล
สดจาก
สนามแขงกีฬา
และรายงานผล
การกีฬา
ถายทอดสดได
ดวยระบบทาง
เทคโนโลยีทาง
ภาพและ 
ปญญาประดิษ
ฐ 
3. เพื่อสุดทาย
ผูชมสามารถดู
ผลการแขงขัน
กีฬาความเร็ว
ไดอยาง 
เรียลไทม โดย
การวิเคราะห
ดวย เทคนิ
กทาง
เทคโนโลยีทาง
ภาพและระบบ
ปญญาประดิษ
ฐจากภาพการ
แขงขัน และ
นำเสนอผลไป
พรอมการ
ถายทอดสด
จากสนามแขง
ขันได เปนการ
เพิ่มอรรถรสใน

Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 



หนา 504                                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.- มศก. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การชมกีฬา 
ใหทัดเทียมกับ
เทคโนโลยี
ระดับโลก สอด
รับ และพรอม
ที่จะแขงขันใน
ระดับโลก
เชนกัน 
4. สราง
ฐานขอมูลกีฬา
ชนิดนี้ เพื่อใน
อนาคต 
สามารถนำไป
ตอยอดได 

F2A4 14.การสรางฐานความรู
ของการสะสมซิลิกาใน
ใบไผสูการพัฒนา
เทคโนโลยีตนแบบการ
สกัดนาโนซิลิกาจากไผ
ในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อ
ยกระดับการพึ่งพา
ตนเองอยางยั่งยืน 

จังหวัดนครปฐม 
และจังหวัด
กาญจนบุรี 

300,000 1. เพื่อศึกษา
กลไกทาง
สรีรวิทยาใน
การสะสมซิลิ
กาของไผ 
2. เพื่อศึกษา
รูปรางของผลึก
ซิลิกาในใบไผ 
เนนไผสกุล 
Dendrocala
mus, 
Bambusa 
และ 
Schizostachy
um 
3. เพื่อศึกษา
อิทธิพลของ
ฤดูกาลที่มีผล
ตอปริมาณการ
สะสมซิลิกาใน
ใบไผ 
4. เพื่อพัฒนา

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
วิทยาศาสตร 
2. ผูรับผิดชอบ :  
อ.ดร.ณิมนาราห 
อยูคงแกว  
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

วิธีการสกัดนา
โนซิลิกาจากใบ
ไผ ใหไดเปน
เทคโนโลยี
ตนแบบใน
ระดับ
หองปฏิบัติการ 

F2A4 15.การขยายขนาดการ
ผลิตมวลชีวภาพและสาร
พอลิแซคคาไรดของ
กลวยไมสกุลหวายโซ
เนีย โจแดง ดวยถัง
ปฏิกรณชีวภาพแบบแช
ชั่วคราว 

จังหวัดนครปฐม 300,000 1. เพื่อขยาย
ขนาดปริมาณ
การผลิตมวล
ชีวภาพและ
สารพอลิแซค
คาไรดของโปร
โตคอรมกลวย
ไมสกุลหวาย
ลูกผสมพันธุโซ
เนีย โจแดงใน
ถังปฏิกรณ
ชีวภาพแบบแช
ชั่วคราว 
2. เพื่อลด
ตนทุนอาหาร
สำหรับ
เพาะเล้ียง ดวย
การนำโมลา
สมาทดแทนนํ้า
ตาลซูโครสใน
อาหาร
เพาะเล้ียงโปร
โตคอรมกลวย
ไมสกุล 
หวายลูกผสม
พันธุโซเนีย โจ
แดง ในถัง
ปฏิกรณ
ชีวภาพแบบแช

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2. ผูรับผิดชอบ : 
รศ.ดร.บุษรา
ภรณ งามปญญา 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 



หนา 506                                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.- มศก. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ชั่วคราว 

F2A4 16.ประสิทธิภาพของ
ขาวกลองงอกเสริมสาร
สกัดจากใบมะรุมและถั่ง
เชาตอการตานอนุมูล
อิสระและการตาน
โรคเบาหวาน 

จังหวัดนครปฐม 300,000 1. เพื่อพัฒนา
สูตรอาหารขาว
กลองงอกที่
เพิ่มคุณคาจาก
สารสกัดจากใบ
มะรุมและถั่ง
เชาที่เหมาะสม
ตอการบริโภค
เพื่อเสริมสราง
สุขภาพ 
และปองกัน
การเกิดโรค 
2. เพื่อทดสอบ
ผลของสูตร
ผสมตาง ๆ ใน
การตานอนุมูล
อิสระ, การ
ตาน
โรคเบาหวาน 
และการยับยั้ง
เชื้อจุลินทรีย
กอโรค เพื่อให
ได 
ผลิตภัณฑ
อาหารที่
ปลอดภัยและมี
ศักยภาพใน
การปองกัน
และรักษาโรค 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: 
คณะ
วิทยาศาสตร 
2. ผูรับผิดชอบ : 
รศ.ดร.นีลวรรณ 
พงศศิลป   
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 17.ความเปนผูนำกับ
ความฉลาดทางสังคม
ของผูนำเกษตรกรผูเล้ียง
สัตวปกและผลกระทบ
ตอการสงเสริมปศุสัตว
อินทรียของจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี 300,000 1) เพื่อศึกษา
และพัฒนา
กระบวนการ
สรางการสราง
ผูนำและ
เครือขาย

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: 
คณะสัตวศาสตร
และ
เทคโนโลยีการเก
ษตร 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เพชรบุรี เกษตรกรผู
เล้ียงไก
พื้นเมืองใน
จังหวัดเพชรบุรี 
2) เพื่อศึกษา
สงเสริมให
ฟารมเล้ียงไก
พื้นเมืองของ
เกษตรกรราย
ยอยเขาสู
มาตรฐานการ
ผลิตแบบ ปศุ
สัตวอินทรีย
ผานผูนำและ
เครือขาย 
เกษตรกรผู
เล้ียงไก
พื้นเมืองใน
จังหวัดเพชรบุรี 

2. ผูรับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.พิสิษฐ 
สุวรรณแพทย 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 18.การวิจัยพัฒนา
ตนแบบระบบอควาโป
นิกสอัจฉริยะรวมกบัการ
ใชน้ำหมักชีวภาพในการ
เล้ียงปลานิลเชิงพาณิชย
เพื่อระบบการเกษตร
แบบยั่งยืน 

จังหวัดเพชรบุรี 300,000 1. การพัฒนา
สูตรนํ้าหมัก
ชีวภาพที่
เหมาะสมตอ
การผลิตผักใน
ระบบอควาโป
นิกส 
2. การศึกษา
การ
เจริญเติบโต 
นํ้าหนัก อัตรา
การรอดตาย
ของปลานิลที่
เล้ียงใน
ระบบอควาโป
นิกส และ
การศึกษาการ

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
สัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเก
ษตร 
2. ผูรับผิดชอบ : 
อ.สาธิต บุญนอม 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เจริญเติบโต 
นํ้า 
หนัก ของผักที่
ปลูกใน
ระบบอควาโป
นิกส 
3. การศึกษา
คุณภาพนํ้าที่
สำคัญใน
ระบบอควาโป
นิกสอัจฉริยะ
รวมกับการ
ใชนํ้าหมัก
ชีวภาพในการ
เล้ียงปลานิล 
4. ไดองค
ความรูของการ
วิจัยการพัฒนา
ตนแบบ
ระบบอควาโป
นิกสอัจฉริยะ
รวมกับการ
ใชนํ้าหมัก
ชีวภาพในการ
เล้ียงปลานิล 

F2A4 19.การศึกษาการใชแอล
จิเนตโอลิโกแซ็กคาไรด
และแลคโตบาซิลลัสตอ
การรักษาคุณภาพและ
ยืดอายุการเก็บรักษา
ของโหระพา 

จังหวัดเพชรบุรี 300,000 1. เพื่อเปน
แนวทางการ
ลดการใช
สารเคมีที่เปน
อันตรายในใน
การรักษา
คุณภาพและ
ยืดอายุการเก็บ
รักษาโหระพา
ระหวางการ
เก็บรักษา 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
สัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเก
ษตร 
2. ผูรับผิดชอบ : 
ผศ.พฤฒิยา นิล
ประพฤกษ 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

2. เพื่อศึกษา
การนำพรีไบโอ
ติกส คือ แอลจิ
เนตโอลิโกแซ็ก
คาไรด 
(Alginate 
oligosacchari
de; AOS) และ
จุลินทรียโพร
ไบโอติกส คือ
แลคโต
บาซิลลัส 
(Lactobacillu
s sp.) ในการ
รักษาคุณภาพ 
ยืดอายุการเก็บ
รักษา 
3. เพื่อเปน
แนวทางการนำ
พรีไบโอติกส
และโพรไบโอ
ติกสมาใชเเพิ่ม
ศักยภาพ
ทางดาน
คุณภาพการ
จัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว
โหระพา และ
สามารถพัฒนา
มาใชประโยชน
ในเชิงการคา 
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขงขันดาน
การสงออก 
4. เพื่อเปน

งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ขอมูลเบื้องตน
การใชการนำ
แอลจิเนตโอลิ
โกแซ็กคาไรด
และแลคโต
บาซิลลัสมาใช
ประโยชนดาน
การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว 
และนำขอมูลที่
ไดไปใชพัฒนา
กับผักไทยชนิด
อื่นๆ 

F2A4 20.การเพิ่มมูลคาของ
กากมะพราว : พรีไบโอ
ติกแมนโนโอลิโกแซคคา
ไรด 

จังหวัดนครปฐม 300,000 1.ศึกษาสภาวะ
ที่เหมาะสมใน
การทำงานของ
แมนนาเนสโดย
เอนไซมทาง
การคา 
2. ศึกษา
สภาวะที่
เหมาะสมใน
การผลิตพรีไบ
โอติกแมนโนโอ
ลิโกแซคคาไรด
ที่มีคุณสมบัติ
เชิงหนาที่จาก
กากมะพราว
ดวยเอนไซม
ทางการคา 
3. ศึกษาการ
ทำบริสุทธิ์แมน
โนโอลิโกแซค
คาไรดโดยการ
ใชยีสต  

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2. ผูรับผิดชอบ : 
รศ.ดร.สุวัฒนา 
พฤกษะศรี 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 21.ฤทธิ์ตานมะเร็งจาก จังหวัดนครปฐม 300,000 1. เพื่อศึกษา                 1. หนวยงานที่
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ตนมะพราวทะเลทราย
และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผานการใช
ควบคูกับการรักษาแบบ
มุงเปาตอยีนดวย siRNA 

ฤทธิ์ตานมะเร็ง
จากสารสกัด
และ/หรือสาร
บริสุทธิ์ที่แยก
ไดจากตน
มะพราว
ทะเลทราย 
2. เพื่อศึกษา
การเสริมฤทธิ์
ตานมะเร็งของ
สารสกัดและ/
หรือสาร
บริสุทธิ์จากตน
มะพราว
ทะเลทราย 
รวมกับ siRNA 
ตอยีนจำเปน
ตอ 
ความอยูรอด
ของ
เซลลมะเร็ง
เทียบกับ 
doxorubicin 
รวมกับ siRNA 

ผิดชอบ:  
คณะเภสัชศาสตร 
2. ผูรับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.ปุรินทร 
เจริญสุขใส  
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 22.การใชโปรไบโอติก 
Enterococcus 
Italicus เพื่อปรับระบบ
ภูมิคุมกันใหมีความ
ทนทานตอการแพ 

จังหวัดเพชรบุรี 300,000 เพื่อศึกษาการ
ใชโปรไบโอติก 
Enterococcu
s Italicus เพื่อ
ปรับระบบ
ภูมิคุมกันใหมี
ความทนทาน
ตอการแพ 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:คณะ
สัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเก
ษตร 
2. ผูรับผิดชอบ :
ผศ.พฤฒิยา นิล
ประพฤกษ 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 23.มาตรการทาง
กฎหมายสำหรับการ
คุมครองผลประโยชน
ทางการคาของไกพื้น
เมืองไทย: คุณลักษณะ
เฉพาะของผลิตภัณฑตน
กำเนิดและส่ิงบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร 

จังหวัดเพชรบุรี 300,000 1) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบ
กฎหมาย
เกี่ยวกบัการ
คุมครองส่ิง
บงชี้ทาง
ภูมิศาสตรของ
ประเทศไทย 
โดยใช
กรณีศึกษาไก
พื้นเมือง ทั้งนี้
จะ 
ศึกษา
เปรียบเทียบ
กฎหมายของ
ตางประเทศ 
2) เพื่อเสนอ
แนวทางแกไข
ปรับปรุง
กฎหมาย
เกี่ยวกบัการ
คุมครองส่ิง
บงชี้ทาง
ภูมิศาสตรของ
ประเทศไทยใน
การคุมครอง
ผลประโยชน 
ทางการคาไก
พื้นเมือง 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
สัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเก
ษตร 
2. ผูรับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.สุรวัฒน 
ชลอสันติสกุล 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 24.การวิจัยพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑเพื่อ

จังหวัดเพชรบุรี 300,000 1. เพื่อคัดแยก
แบคทีเรีย

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ระบบการเกษตรแบบ
ยั่งยืนดวยการคัดแยก
แบคทีเรียสังเคราะหแสง
ในการบำบัดน้ำสำหรับ
การเพาะเล้ียงสัตวนำ้
เชิงพาณิชย 

สังเคราะหจาก
บอเพาะเล้ียง
สัตวนํ้า 
2. ไดกลุมของ
แบคทีเรียที่
สามารถนำมา
บำบัดจากการ
เพาะเล้ียงสัตว
นํ้าได 
3. ศึกษา
ประสิทธิภาพ
ของแบคทีเรีย
สังเคราะหแสง
ที่คัดแยกไดใน
การบำบัดนํา้
จากการ
เพาะเล้ียงสัตว
นํ้า 
4. ไดองค
ความรูการวจิัย
พัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑจาก
การคัดแยก
แบคทีเรีย
สังเคราะหแสง
ในการ
บำบัดนํ้า
สำหรับการ
เพาะเล้ียงสัตว
นํ้า 
5. เพื่อคัดแยก
แบคทีเรีย
สังเคราะหจาก
บอเพาะเล้ียง
สัตวนํ้า 

สัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเก
ษตร 
2. ผูรับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.เสาวภา 
เขียนงาม  
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 25.การประยุกตใช จังหวัดเพชรบุรี 300,000 1. เพื่อประเมิน                 1. หนวยงานที่
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เทคโนโลยีการจัดการปุย
และน้ำแบบแมนยำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดผลกระทบ
ทางดานส่ิงแวดลอมของ
ระบบการผลิตขาวใน
จังหวัดเพชรบุรี 

และ
เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ
การผลิต 
ลักษณะทาง
เศรษฐศาสตร
และผลกระทบ
ทางดาน
ส่ิงแวดลอม
ระหวางการ
จัดการ 
ปุยที่สอดคลอง
กับธาตุอาหาร
ในดินโดยใช
เทคโนโลยีการ
คำนวณ
ปริมาณการใส
ปุยตาม
คำแนะนำของ
แอพพลิเคชั่น 
All- rice1 
รวมกับการ
จัดการ 
นํ้าแบบแมนยำ
โดยใช
เทคโนโลยี
เซ็นเซอรวัด
ความชื้นในดิน 
กับระบบการ
ปลูกขาวตาม
วิธีปฏิบัติปกติ
ของเกษตรกร 
(conventiona
l practice) ใน 
ระดับแปลง
ใหญ 

ผิดชอบ:  คณะ
สัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเก
ษตร 
2. ผูรับผิดชอบ 
:  รศ.อุไรวรรณ 
ไอยสุวรรณ 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

2. เพื่อใหเกิด
การวิจยัแบบ
เกษตรกรมี
สวนรวม และ
อบรมถายทอด
องคความรู
ใหแกเกษตรกร 

F2A4 26.การผลิตที่ยั่งยืนของ
ผงสีอนินทรียจากแกลบ
ขาวสำหรับอุตสาหกรรม
เคร่ืองเคลือบดินเผาใน
เขตจังหวัดราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี 300,000 1. เพื่อลด
อุณหภูมิการ
เผาสังเคราะห
ผงสีประเภท
เซอรคอนโดย
การใชผงซิลิกา
จากแกลบ 
2. พัฒนา
เทคโนโลยีการ
สังเคราะหผง
สีสะเตนที่
ผูประกอบการ
สามารถผลิต
เองไดโดยใช
โครงสราง
พื้นฐานของ
โรงงาน 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2. ผูรับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.นิติ ยง
วณิชย 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 27.ฟลมอัจฉริยะ
แบคทีเรียลเซลลูโลสตรึง
ดวยแอนโทไซยานิน
ธรรมชาติ : เพื่อใชเปนพี
เอชอินดิเคเตอรสำหรับ
ตรวจสอบความสดใหม/
เนาเสีย ของอาหาร
ทะเล 

จังหวัด
สมุทรสาคร  
จังหวัดกระบี ่ 
จังหวัดชุมพร    
จังหวัดระนอง  
จังหวัดสงขลา 

300,000 พัฒนาฟลม
อัจฉริยะ
แบคทีเรียล
เซลลูโลสที่ตรึง
ดวยแอนโทไซ
ยานิน
ธรรมชาติเพื่อ
ใชเปน 
colorimetric 
pH indicator 
สำหรับใชใน
การ 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2. ผูรับผิดชอบ : 
รศ.ดร.พิมพชนก 
จตุรพิรีย 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ตรวจสอบ
ความสดใหม/
การเนาเสีย
ของอาหาร
ทะเล 

(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 28.การพัฒนาเสนใย
เชลแล็กบรรจุสารสกัด
จากใบชุมเห็ดเทศ 

จังหวัดนครปฐม 300,000 1) เพื่อพัฒนา
สารสกัดจากใบ
ชุมเห็ดเทศที่มี
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพและเขา
กันไดกับ
เชลแล็ก 
2) พัฒนาเสน
ใยเชลแล็กที่
บรรจุสารสกัด
จากใบชุมเห็ด
เทศ 1 
ผลิตภัณฑ ที่มี
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
เภสัชศาสตร 
2. ผูรับผิดชอบ : 
รศ.ดร.ชุติมา 
ล้ิมมัทวาภิรัต์ิ 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 29.การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากเห็ดถั่งเชาสีทองและ
ชะครามเพื่อเสริมสราง
สุขภาพ 

จังหวัดนครปฐม 300,000 1. เพื่อทดสอบ
ฤทธิ์สารสกัด
จากเห็ดถั่งเชา
สีทองและ
ชะคราม ตอ
สุขภาพในดาน
ตางๆ 
2. เพื่อพัฒนา
สูตรผสม
ผลิตภัณฑเห็ด
ถั่งเชาสีทอง
และชะคราม 
เพื่อเสริมสราง
สุขภาพ 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะ
วิทยาศาสตร 
2. ผูรับผิดชอบ :  
อ.ดร.อุรารักษ 
รมร่ืน 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 30.การพัฒนาผลิตภัณฑ
ชาเพื่อสุขภาพจาก
เพชรสังฆาต สำหรับ
สังคมสูงอายุ : การ
วิเคราะหทางเคมีและ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 

จังหวัดนครปฐม 300,000 1. พัฒนา
ผลิตภัณฑชา
เพื่อสุขภาพ
จากสมุนไพร
เพชรสังฆาตที่
มีสมดุลของ
สรรพคุณ
สงเสริมสุขภาพ
และมี สี กล่ิน 
รส ที่ผูบริโภค
ยอมรับ 
2. ทดสอบและ
เปรียบเทียบ
คุณสมบัติทาง
เคมีและฤทธิ์
ทางชีวภาพ
ของชาเพื่อ
สุขภาพ แตละ
สูตรที่ออกแบบ
ขึ้น 
3. พัฒนาบรรจุ
ภัณฑของชา
เพื่อสุขภาพ
จากสมุนไพร
เพชรสังฆาต ที่
สวยงาม 
สะดวกในการ
บริโภคและ
เปนที่ยอมรับ
ของผูบริโภค 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  คณะ
วิทยาศาสตร 
2. ผูรับผิดชอบ :  
ผศ.ดร.อดิศรี 
เจริญพานิช  
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 31.การอนุรักษและ
พัฒนา สรางศิลปกรรม
จากองคความรูพื้นฐาน
ชางไทยโบราณ วัสดุ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทองถิ่น และเศษวัสดุ

จังหวัดราชบุรี 300,000 1. เพื่อการ
อนุรักษ
ศิลปกรรมใน
เขตพื้นที่เมือง
เการาชบุรี สู
การเรียนรูและ

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
จิตรกรรม 
ประติมากรรม
และภาพิมพ 
2. ผูรับผิดชอบ :  
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เหลือใช ตนทุน
วัฒนธรรมเมืองราชบุรี 
เพื่อความเขมแข็งใน
ชุมชน 

เผยแพร 
ประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว 
2. เพื่อการ
พัฒนาองค
ความรูที่มีใน
ผลงาน
ศิลปกรรม 
โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถ ุเพื่อ
การตอยอด
นวัตกรรมดาน
ศิลปกรรม 
3. เพื่อการ
อนุรักษและ
พัฒนาสราง
ศิลปกรรม จาก
วัสดุแบบ
ด้ังเดิมและวัสดุ
เหลือใชหรือ
เศษวัสดุ ดวย
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร 
เทคนิคที่
ทันสมัย และ
เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

ผศ.ถนอมจิตร 
ชุมวงค 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 32.การสรางมูลคาเพิ่ม
ทางการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมผานนาฎศิลป
หุนละครของไทย จาก
การศึกษาเปรียบเทียบ
กับการแสดงของละคร
หนากากของไทยและ
ของคณะละคร 

กรุงเทพมหานคร 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า  
จังหวัด
สมุทรสาคร 
จังหวัดอางทอง 
จังหวัดราชบุรี  

300,000 1. เพื่ออนุรักษ 
ตอยอด สืบ
สาน และ
สงเสริมการ
แสดงนาฎศิลป
ที่เปนมรดกอัน
ทรงคุณคาของ
ไทย 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะโบราณคดี 
2. ผูรับผิดชอบ :  
ผศ.เพ็ญลักษณ 
วงศจงใจหาญ 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ



แผนแมบท อพ.สธ.- มศก. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                 หนา 519 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

Commedia Dell Arte 2. เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มของ
การแสดง
นาฎศิลปไทยที่
เหมาะสมกับ
การทองเที่ยว
ตามแนวคิด
การ ทองเที่ยว
เชิง
ศิลปวัฒนธรรม 
3. เพื่อสราง
องคความรู
ดานนาฎศิลป
ไทยกับฝร่ังเศส
ที่มีความ
คลายคลึงกัน 

ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

F2A4 33.การพัฒนาศักยภาพ
แหลงทองเที่ยวยาน
สรางสรรคเจริญกรุงบน
พื้นฐานของ
ศิลปวัฒนธรรม
ตะวันออกและ ตะวันตก
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
รูปแบบใหม เพื่อ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจตาม
แนวบูรพาทิศริมแมนํา้
เจาพระยา และยกระดับ
ความพรอมทางดาน
สังคมของแหลง
ทองเที่ยว 

กรุงเทพมหานคร 300,000 1. เพื่อ
สถานภาพการ
เปนยาน
สรางสรรคที่
เหมาะสม
สำหรับยาน
เจริญกรุง
ครอบคลุมทั้ง
บริบทพื้นที่ 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
ตะวันออก 
และตะวันตก 
ริมแมนํ้า
เจาพระยา 
2. เพื่อกำหนด
กลยุทธและ
เคร่ืองมือ
ทางการตลาด
ที่เหมาะสม

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: 
วิทยาลัย
นานาชาติ 
2. ผูรับผิดชอบ :  
อ.ดร.จันทิมา 
บรรจงประเสริฐ 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สำหรับยาน
สรางสรรค
เจริญกรุง 
3. เพื่อหา
รูปแบบ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ควร
นำมาประยุทธ
ใชในการ
ผลักดัน
ศักยภาพของ
พื้นที่
สรางสรรคยาน
เจริญกรุง 
4. เพื่อกำหนด
รูปแบบการใช
ระบบกำหนด
ตำแหนงบน
โลก (Global 
Positioning 
System หรือ 
GPS) ที่
เหมาะสม
สำหรับพื้นที ่
สรางสรรคยาน
เจริญกรุง 

F2A4 34.การสกัด Curcumin 
ออกจากขมิ้นชันโดยใช
การสกัดดวยตัวทำ
ละลาย 

จังหวัดนครปฐม 300,000 1. เพื่อ
สถานภาพการ
เปนยาน
สรางสรรคที่
เหมาะสม
สำหรับยาน
เจริญกรุง
ครอบคลุมทั้ง
บริบทพื้นที่ 
ศิลปะ และ

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2. ผูรับผิดชอบ : 
รศ.ดร.ประกร รา
มกุล 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

วัฒนธรรม
ตะวันออก 
และตะวันตก 
ริมแมนํ้า
เจาพระยา 
2. เพื่อกำหนด
กลยุทธและ
เคร่ืองมือ
ทางการตลาด
ที่เหมาะสม
สำหรับยาน
สรางสรรค
เจริญกรุง 
3. เพื่อหา
รูปแบบ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ควร
นำมาประยุทธ
ใชในการ
ผลักดัน
ศักยภาพของ
พื้นที่
สรางสรรคยาน
เจริญกรุง 
4. เพื่อกำหนด
รูปแบบการใช
ระบบกำหนด
ตำแหนงบน
โลก (Global 
Positioning 
System หรือ 
GPS) ที่
เหมาะสม
สำหรับพื้นที ่
สรางสรรคยาน
เจริญกรุง 

ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 35.โครงการตามพระ
ราชประสงคดอนขุน
หวย: ความสัมพันธ
ระหวางอารมณ ความ
พึงพอใจของลูกคา และ
เจตจำนงในอนาคตของ
เสนทางการทองเที่ยว
เชิงเกษตร 

โครงการตามพระ
ราชประสงคดอน
ขุนหวย จังหวัด
เพชรบุรี 

300,000 1) การจัดทำ
เสนทาง
ทองเที่ยวเชิง
เกษตร
โครงการตาม
พระราช
ประสงคดอน
ขุนหวย 
จังหวัดเพชรบุรี 
รวมไปจนถึง
การหาแนว
ทางการพัฒนา
พื้นที่เคยเสด็จ
และทรงงาน 
เพื่อสราง
ประวัติศาสตร
การทองเที่ยว
ของบานดอน
ขุนหวย ใหมี
จุดแข็งและ
แรงจูงใจให
นักทองเที่ยว
เขามา
ทองเที่ยว
ศึกษาดูงาน 
2) พัฒนา
ศักยภาพการ
ผลิตและการ
บริการใน
ชุมชน อัน
ไดแก กลุม
เกษตรกรกลุม
ตาง ๆ อาทอ
เชน กลุม
เกษตรกรผัก
ปลอดสารพิษ 

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  คณะ
สัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเก
ษตร 
2. ผูรับผิดชอบ : 
อ.ดร.วัชรา ปน
ทอง 
3. แหลงทุน :อยู
ระหวางการเสนอ
ขอทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน 
(Fundamental 
Fund,FF) 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การ 
แปรรูป 
ผลิตภัณฑจาก
การเกษตร 
งานฝมือ การ
ทอผา และการ
ปลูกหมอน
เล้ียงไหมตาม
พระราช
เสาวนียของ
สมเด็จพระพัน
ปหลวง ใหมี
ศักยภาพ
สามารถ
แขงขันใน
อุตสาหกรรม
ทองเที่ยวได 

F2A4 36.การพัฒนาชุมชน
ตนแบบดวยการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
และยั่งยืนเพื่อยกระดับ
จังหวัดเพชรบุรีสูเมือง
สรางสรรค 

จังหวัดเพชรบุรี 9,529,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. พัฒนา
ยุทธศาสตร
การขับเคล่ือน
จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อยกระดับสู
เมือง
สรางสรรคตาม
บรรทัดฐาน
ใหมบน
ฐานความรูที่
เปนนวัตกรรม

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  คณะ
วิทยาการจัดการ 
2. ผูรับผิดชอบ :  
รศ. ดร.ประสพ
ชัย พสุนนท 
3. แหลงทุน :ทุน
จากสำนกักงาน
การวิจยัแหงชาติ 
(วช.) 
ปงบประมาณ
2564  
(ดำเนินงาน
โครงการใน
ป2565) 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การทองเที่ยว 
3.พัฒนา
รูปแบบการบูร
ณาการผาน
กลไกการนำ
องคความรู
และนวัตกรรม
ที่ไดไปขยายผล
ในแพลตฟอรม 
เพื่อกระจาย
รายไดและลด
ความเหล่ือมล้ำ
จากการ
ทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคตาม
บรรทัดฐาน
ใหมใหเกิด
พลวัตรอยาง
ยั่งยืน1. เพื่อ
สนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
4.พัฒนาภาค
ธุรกิจโรงแรม
และ
อุตสาหกรรม
บริการการ
ทองเที่ยวและ
ออกแบบการ
ทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคบน
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ถนนสาย
วัฒนธรรม
ตนแบบ เพื่อ
ขับเคล่ือน
จังหวัดเพชรบุรี
สูเมือง
สรางสรรค 
จากการ
ทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคตาม
บรรทัดฐาน
ใหม 

F2A4 37.การยกระดับ
มาตรฐานกิจกรรม
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนของ
ชุมชนบานรวมไทยและ
อุทยานแหงชาติกยุบุรี 
อำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

1,740,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. พัฒนา
มาตรฐาน
กิจกรรม
ทองเที่ยวที่
ยั่งยืนของ
ชุมชนบานรวม
ไทยและ
อุทยาน
แหงชาติกุยบุรี 
อำเภอกุยบุรี 
จังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ 
3. ศึกษา
แนวทางการ
พัฒนากิจกรรม

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  คณะ
วิทยาการจัดการ 
2. ผูรับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.จิตศักด์ิ 
พุฒจร 
3. แหลงทุน :ทุน
จากสำนกังาน
คณะกรรมการ
สงเสริม
วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สกสว.) 
ปงบประมาณ 
2564  
(ดำเนินงาน
โครงการใน
ป2565)  
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทองเที่ยวที่
ยั่งยืนของ
ชุมชนบานรวม
ไทยและ
อุทยาน
แหงชาติกุยบุรี 
อำเภอกุยบุรี 
จังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ 

F2A4 38.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการทองเที่ยว
กลุมทะเลอันดามัน 

จังหวัดระนอง 
จังหวัดพังงา 
จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดตรัง  
จังหวัดกระบี ่
จังหวัดสตูล 

3,000,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อจัดการ
ขอมูลและองค
ความรูที่
เกี่ยวของกับ
การจัดการ
ทรัพยากรเพื่อ
การทองเที่ยว
ทางทะเลอยาง
เปนระบบ 
3. เพื่อ
วิเคราะห
รูปแบบการ
บริหารจัดการ
การทองเที่ยว
ทางทะเลใน
กลุมทะเลอัน
ดามัน 
4. เพื่อเตรียม

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  คณะ
วิทยาการจัดการ 
2. ผูรับผิดชอบ :  
ผศ.ดร.จิตศักด์ิ 
พุฒจร 
3. แหลงทุน :ทุน
จากสำนกังาน
พัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)    
ปงบประมาณ 
2564   
(ดำเนินงาน
โครงการใน
ป2565) 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ความพรอม
เครือขายความ
รวมมือกับผูมี
สวนเกี่ยวของ
ใรพื้นที่กลุม
ทะเลอันดามัน
ในการ
ขับเคล่ือนการ
จัดการ
ทรัพยากรทาง
ทะเล 
5. เพื่อจัดทำ
แผนในการ
เสริม
ประสิทธิภาพ
การบริการ
จัดการการ
ทองเที่ยวใน
กลุมทะเลอัน
ดามันใหเกิด
ความยั่งยืน 

F2A4 39.โครงการพัฒนาเมือง
ราชบุรีสูความเปนเมือง
แหงการเรียนรูบน
ฐานเศรษฐกิจทองถิ่น
และวัฒนธรรม 

เขตเมืองเกา
ราชบุรี  
อำเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 

1,000,000 1.  เพื่อพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
ขอมูลเชิงพื้นที่ 
(Spatial 
Data) และ
ขอมูล
เกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ 
(Attribute 
Data) เพื่อ
สรางระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรเพื่อ
ความเขาใจ

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
สำนักงานบริหาร
การวิจยั
นวัตกรรมและ
การสรางสรรค 
2. ผูรับผิดชอบ :  
รศ.ดร. นันทนิตย 
วานิชาชวีะ 
3. แหลงทุน :ทุน
หนวยบริหารและ
จัดการทุนดาน
การพัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.) 
ปงบประมาณ 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ตนทุนทาง
ส่ิงแวดลอม
และวัฒนธรรม 
ภายใตกลไก
ภายใต
กระบวนการมี
สวนรวมกัน
หนวยงาน
ภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม 
ภาคประชาชน 
และ
ภาคเอกชน 
และผูมีสวนได-
เสียอยาง
ใกลชิด 
(Stakeholder 
Engagement) 
โดยมีเปาหมาย
ไปสูการพัฒนา
เชิงพื้นที่ใหเกิด
ความเขมแข็ง
ในมิติสังคม 
และเศรษฐกิจ  
2. เพื่อสราง
แบบจำลองเชิง
พื้นที่ การ
วิเคราะหขอมูล
ในการวางแผน
กำหนด
ยุทธศาสตร 
การวิเคราะห
ขอมูล และ
ประเมินผล
ตามตัวชี้วัด
ดานเศรษฐกิจ

พ.ศ.2564   
ปงบประมาณ 
2564   
(ดำเนินงาน
โครงการใน
ป2565) 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ชุมชนบนฐาน
คิดของ
เศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรม 
3. เพื่อศึกษา 
และการ
ประเมินสภา
นภาพปจจุบัน
ดานตางๆ ของ
สินคาทาง
วัฒนธรรม 
และผลิตภัณฑ
ชุมชนที่มี
จำหนาย เพือ่
การคัดสรร
กรณีศึกษานำ
รอง เพื่อนำมา
สูขั้นตอนการ
วิจัยแบบ
ปฏิบัติการ 
4. เพื่อจัดทำ
แผนธุรกิจเพื่อ
ยกระดับสินคา
ทางวัฒนธรรม 
และผลิตภัณฑ
ที่คัดสรร มาสู
กระบวนการวิ
จัยเชิง
ปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาให
ตอบโจทย
ความตองการ
ของผูซ้ือ หรือ
ผูรับบริการ
อยางแทจริง 

F2A4 40.โครงการพัฒนาเมือง เขตเมืองเกา 1,000,000 1.เพื่อสราง                 1. หนวยงานที่
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ราชบุรีสูความเปนเมือง
แหงการเรียนรูบน
ฐานเศรษฐกิจทองถิ่น
และวัฒนธรรม 

ราชบุรี  
อำเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 

กลไกความ
รวมมือระหวาง
ภาคีเครือขาย
ตาง ๆ 
ประกอบดวย 
สถาบันการศึก
ษา องคการ
ปกครองสวน
ทองถิ่น 
ภาคเอกชน 
และภาค
ประชาชน ใน
การสรางพื้นที่
การเรียนรู
ระดับเมือง
ราชบุรี 
(สถาบันชุมชน) 
2. เพื่อพัฒนา
พื้นที่การ
เรียนรู 
(Learning 
Space) ใน
รูปแบบของ
ตนแบบ
พิพิธภัณฑมี
ชีวิต (Living 
Museum) 
และตนแบบ
ตลาดสินคา 
3. เพื่อสราง
กลไกการ
เรียนรูดวย
กระบวนการ
ศึกษาทองถิ่น 
(Local Study) 
ในการสราง

ผิดชอบ: คณะ
โบราณคดี 
2. ผูรับผิดชอบ : 
ผศ.ชวลิต ขาว
เขียว 
3. แหลงทุน :ทุน
หนวยบริหารและ
จัดการทุนดาน
การพัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.) 
ปงบประมาณ 
พ.ศ.2564   
ปงบประมาณ 
2564   
(ดำเนินงาน
โครงการใน
ป2565) 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

องคความรูที่
ยึดโยงกับ
ทรัพยากรและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น ตอ
ยอดไปสู
ผลิตภัณฑและ
การบริการใน
พื้นที่เพื่อสราง
เศรษฐกิจ
ทองถิ่นและ
คุณภาพชีวิต
ของคนในพื้นที่
ราชบุรี รวมทั้ง
สรางความ
เขาใจและ
ความตระหนัก
รูใหคนในพื้นที่
เมืองราชบุรีได
รูสึกมีสวนรวม
ตอรากฐานทาง
วัฒนธรรมและ
ทำใหเมืองแหง
การเรียนรู
ยั่งยืน 

F2A4 41.โครงการวิจัยเร่ือง
การศึกษาลักษณะของ
สมแกว: สมพื้นเมืองใน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

อำเภอบางคนที 
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

300,000 1. ศึกษาและ
พิสูจนหลักฐาน
เพื่อแสดง
ประวัติความ
เปนมาของสม
แกวที่ปลูกสืบ
ทอดมานานนับ
รอยปของ
จังหวัด
สมุทรสงคราม
ใหชัดเจนมาก

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:คณสัตว
ศาสตรและ
เทคโนโลยีการเก
ษตร 
2. ผูรับผิดชอบ: 
 อ.ดร.อลิสา คง
ใจมั่น โยชิดะ ,
ผศ.พฤฒิยา นิล
ประพฤกษ ,อ.
ดร.รัชษาวรรณ 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ขึ้น  2. ศึกษา
ลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
สมแกวโดยใช
เทคนิค
เคร่ืองหมายดี
เอ็นเอ 

มงคล  
3. แหลงทุน : อยู
ระหวางเสนอ
ขอรับการ
สนับสนุนทุนจาก
สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 
หรือหนวยทุนอื่น 
ๆ เชน สำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชวีภาพ 
(องคการมหาชน) 

  รวม 41  โครงการ   28,179,000   300,000   0   0   0     
F2A5 1.โครงการคลังขอมูล

สารสนเทศและ
ศิลปวัฒนธรรมดินแดน
สุวรรณภูมิในพื้นที่
ประเทศไทย  

ภาคตะวันตก  
ภาคกลาง  

1,000,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อสราง
ฐานขอมูลดาน
ประวัติศาสตร 
โบราณคดี 
และ
ศิลปวัฒนธรรม 
ในพื้นที่สุวรรณ
ภูมิ เพื่อนำไป
ตอยอดในดาน
ตาง ๆ ตอไป 

1,000,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อสราง
ฐานขอมูลดาน
ประวัติศาสตร 
โบราณคดี 
และ
ศิลปวัฒนธรร
ม ในพื้นที่
สุวรรณภูมิ 
เพื่อนำไปตอ
ยอดในดาน
ตาง ๆ ตอไป 

1,000,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อสราง
ฐานขอมูลดาน
ประวัติศาสตร 
โบราณคดี 
และ
ศิลปวัฒนธรรม 
ในพื้นที่สุวรรณ
ภูมิ เพื่อนำไป
ตอยอดในดาน
ตาง ๆ ตอไป 

1,000,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อสราง
ฐานขอมูลดาน
ประวัติศาสตร 
โบราณคดี 
และ
ศิลปวัฒนธรร
ม ในพื้นที่
สุวรรณภูมิ 
เพื่อนำไปตอ
ยอดในดาน
ตาง ๆ ตอไป 

1,000,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อสราง
ฐานขอมูลดาน
ประวัติศาสตร 
โบราณคดี 
และ
ศิลปวัฒนธรรม 
ในพื้นที่สุวรรณ
ภูมิ เพื่อนำไป
ตอยอดในดาน
ตาง ๆ ตอไป 

1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะโบราณคดี 
2. แหลงทุน : 
ภายนอก  

F2A5 2.การพัฒนานวัตกรรม
วิธีการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนหลักเพือ่

คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

50,000 พัฒนา
นวัตกรรม
วิธีการจัดการ

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะเภสัชศาสตร  
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เสริมสรางทักษะในการ
สรุปและเผยแพรขอมูล
พืชสมุนไพรบน
อินเทอรเน็ต 

จังหวัดนครปฐม  เรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลัก
เพื่อเสริมสราง
ทักษะในการ
สรุปและ
เผยแพรขอมูล
พืชสมุนไพรบน
อินเทอรเน็ต 

2. แหลงทุน : 
งบประมาณจาก
กองทุนสนับสนุน
งานวิจัยและ
นวัตกรรม คณะ
เภสัชศาสตร 

F2A5 3.โครงการสำรวจและ
พัฒนาระบบฐานขอมูล
เพื่อการอนุรักษพืช
สมุนไพรในชุมชน 
อำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 

คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
จังหวัดนครปฐม  

20,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อสำรวจ
และพัฒนา
ขอมูลการใช
พืชสมุนไพรใน
ชุมชน อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครปฐม 
3. เพื่อสราง
เครือขาย
แลกเปล่ียน
เรียนรูเกี่ยวกับ
พืชสมุนไพร
รวมกับชุมชน 

20,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อสำรวจ
และพัฒนา
ขอมูลการใช
พืชสมุนไพรใน
ชุมชน อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครปฐม 
3. เพื่อสราง
เครือขาย
แลกเปล่ียน
เรียนรูเกี่ยวกับ
พืชสมุนไพร
รวมกับชุมชน 

20,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อสำรวจ
และพัฒนา
ขอมูลการใช
พืชสมุนไพรใน
ชุมชน อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครปฐม 
3. เพื่อสราง
เครือขาย
แลกเปล่ียน
เรียนรูเกี่ยวกับ
พืชสมุนไพร
รวมกับชุมชน 

20,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อสำรวจ
และพัฒนา
ขอมูลการใช
พืชสมุนไพรใน
ชุมชน อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครปฐม 
3. เพื่อสราง
เครือขาย
แลกเปล่ียน
เรียนรูเกี่ยวกับ
พืชสมุนไพร
รวมกับชุมชน 

20,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อสำรวจ
และพัฒนา
ขอมูลการใช
พืชสมุนไพรใน
ชุมชน อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครปฐม 
3. เพื่อสราง
เครือขาย
แลกเปล่ียน
เรียนรูเกี่ยวกับ
พืชสมุนไพร
รวมกับชุมชน 

1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
โครงการ
เครือขายความ
รวมมือคณะ
เภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตำบลเพื่อระบบ
การดูแลสุขภาพ
ในชุมชนอยาง
ยั่งยืน 
2. แหลงทุน : 
คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตำบล 

  รวม 3  โครงการ   1,070,000   1,020,000   1,020,000   1,020,000   1,020,000     
F3A7 1.โครงการสวน

พฤกษศาสตร 
โครงการอัมพวา 
ชัยพัฒนานุรักษ  
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

1,000,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

1,000,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

1,000,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

1,000,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

1,000,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะอักษร
ศาสตร รวมกับ 
โครงการอัมพวา 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเปน
แหลงเรียนรู
และอนุรักษไม
พื้นถิ่น 
3. เพื่อเปน
แหลงขอมูลใน
การวิจยั 
สงเสริมและ
รักษาภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
4. เพื่อแหลง
บริการวิชาการ
และสราง
รายไดแก
ชุมชน และ
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเปน
แหลงเรียนรู
และอนุรักษไม
พื้นถิ่น 
3. เพื่อเปน
แหลงขอมูลใน
การวิจยั 
สงเสริมและ
รักษาภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
4. เพื่อแหลง
บริการ
วิชาการและ
สรางรายไดแก
ชุมชน และ
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเปน
แหลงเรียนรู
และอนุรักษไม
พื้นถิ่น 
3. เพื่อเปน
แหลงขอมูลใน
การวิจยั 
สงเสริมและ
รักษาภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
4. เพื่อแหลง
บริการวิชาการ
และสราง
รายไดแก
ชุมชน และ
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเปน
แหลงเรียนรู
และอนุรักษไม
พื้นถิ่น 
3. เพื่อเปน
แหลงขอมูลใน
การวิจยั 
สงเสริมและ
รักษาภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
4. เพื่อแหลง
บริการ
วิชาการและ
สรางรายไดแก
ชุมชน และ
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเปน
แหลงเรียนรู
และอนุรักษไม
พื้นถิ่น 
3. เพื่อเปน
แหลงขอมูลใน
การวิจยั 
สงเสริมและ
รักษาภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
4. เพื่อแหลง
บริการวิชาการ
และสราง
รายไดแก
ชุมชน และ
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

ชัยพัฒนานุรักษ 
(กำลังอยูใน
ระหวางการ
ประสานงานกับ
คณะ
วิทยาศาสตร 
เภสัชศาสตร 
ศึกษาศาสตร 
และ อปท 
2. แหลงทุน : 
งบประมาณ จาก
คณะวิชา/อปท 

F3A7 2.แนวทางพัฒนาการ
เรียนการสอนดนตรีไทย
ในอนาคคต 

คณะอักษรศาสตร  
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
จังหวัดนครปฐม 

2,500,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2) พัฒนา
ความรูใน
สาขาวิชา
ดนตรีไทยให
เปนรูปธรรม 
โดยจัดทำ
ระบบแอป

2,500,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2) พัฒนา
ความรูใน
สาขาวิชา
ดนตรีไทยให
เปนรูปธรรม 
โดยจัดทำ

            1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะอักษร
ศาสตร  
2. แหลงทุน : 
งบประมาณ จาก
คณะวิชา/อปท 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พลิเคชัน 
(Application) 
เกี่ยวกบัองค
ความรูทาง
ดนตรีไทย  
3)  เพื่อวาง
แนวทาง
การศึกษาของ
ดนตรีไทยให
เหมาะสมกับ
สภาพ
สังคมไทยใน
ปจจุบัน 
4) เพื่อสงเสริม
ใหเกิดคานิยม
และเจตคติที่ดี
ตอดนตรีไทย 
และเปนการ
ยกระดับ
มาตรฐานทาง
วิชาการและ
วิชาชีพดนตรี 
ผานการพัฒนา
ระบบการ
เรียนรูแบบวิถึ
ใหมในอนาคต 

ระบบแอป
พลิเคชัน 
(Application) 
เกี่ยวกบัองค
ความรูทาง
ดนตรีไทย  
3)  เพื่อวาง
แนวทาง
การศึกษาของ
ดนตรีไทยให
เหมาะสมกับ
สภาพ
สังคมไทยใน
ปจจุบัน 
4) เพื่อสงเสริม
ใหเกิดคานิยม
และเจตคติที่ดี
ตอดนตรีไทย 
และเปนการ
ยกระดับ
มาตรฐานทาง
วิชาการและ
วิชาชีพดนตรี 
ผานการ
พัฒนาระบบ
การเรียนรู
แบบวิถึใหมใน
อนาคต 

  รวม 2 โครงการ   3,500,000   3,500,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000     
F3A8 1.การบริหารจัดการองค

ความรูจาก
ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น
เพื่อพัฒนาสูแผนการ
เรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเชื่อมแหลงเรียนรู

บริเวณเขต
เทศบาลเมือง  
จังหวัดราชบุรี 

  1. เพื่อสราง
คลังทรัพยสิน
ทางปญญาและ
แหลงเรียนรู
ตลอดชีวิตใน
ชุมชน 
2. เพื่อ

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะมัณฑนศิลป 
2. ผูรับผิดชอบ : 
อ.ภูษิต  รัตนภา
นพ 
3. แหลงทุน : 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ตลอดชีวิตในชุมชนตอ
ยอดคุณคาสูสังคมอยาง
ยั่งยืน 

ออกแบบส่ือ
การสอนที่
เชื่อมโยง
เร่ืองราวทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนผาน
กิจกรรมทาง
ศิลปะสูการ
เรียนการสอน
ในระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
3. เพื่อสราง
เครือขายองค
ความรูและการ
เรียนรูพื้นถิ่น
ระหวางชุมชน 
ภาครัฐ เอกชน 
ศิลปน นัก
ออกแบบ 
ผูประกอบการ 
และชาง
พื้นบาน  
4. เพื่อสราง
เสริมโอกาส
การพัฒนาและ
ตอยอดงาน
หัตถศิลป 
ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน สู
เศรษฐกิจ
สรางสรรค 

งบประมาณ จาก
ทุน บพท.2564 
(1,074,000บาท)  

F3A8 2.การพัฒนาศิลปะกับ
ชุมชนและการพัฒนา
ผลิตภัณฑทองถิ่นเพื่อ
ราชบุรีเศรษฐกิจ

บริเวณเขต
เทศบาลเมือง  
จังหวัดราชบุรี 

  1. ศึกษา ตอ
ยอด กจิกรรม
การพัฒนา
ผลิตภัณฑทาง

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะมัณฑนศิลป 
2. ผูรับผิดชอบ : 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สรางสรรค ศิลปะทองถิ่น
ของราชบุรีผาน
เครือขาย
วัฒนธรรม
จังหวัดและ
ตัวแทนชุมชน  
2. วิเคราะห
สังเคราะห
แนวทางในการ
พัฒนาและจัด
กิจกรรม
ปฏิบัติการ
ทดลองพัฒนา
ผลิตภัณฑศิลป
ใหเกิด
ผลิตภัณฑ
ตนแบบ  
3. ประเมินผล
ในมิติของอัต
ลักษณทาง
หัตถศิลป 
ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อตอยอดใน
เชิงเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

ผศ.ดร.วีรวัฒน 
สิริเวสมาศ 
3. แหลงทุน : 
งบประมาณ จาก
ทุน บพท. 2563 
(800,000บาท) 

F3A8 3.โครงการคายปลูก
จิตสำนึกอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม EDU Save 
the Earth  

ศูนยศึกษา
ธรรมชาติและ
สัตวปาเขานำ้พุ
จังหวัดกาญจนบุรี 

40,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อให
นักศึกษามี
ความรูความ

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
สโมสรนักศึกษา
คณะ
ศึกษาศาสตร 
2. แหลงทุน : 
งบประมาณ จาก
เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
งานสงเสริม
กิจกรรม
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เขาใจใน
ทรัพยากรธรร
มชาติ ปญหา
ส่ิงแวดลอม 
และตระหนัก
ถึงผลกระทบ
ของปญหา 
รวมทั้ง
แนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
ปองกันไมให
ปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมทวี
ความรุนแรง
มากขึ้น  
3.  เพื่อเสริม
ใหนักศึกษามี
จิตสำนึก
อนุรักษ
ธรรมชาติและ
กอใหเกิดจิต
สาธารณะเห็น
แกประโยชน
สวนรวมของ
สังคม  
4. เพื่อ
เสริมสราง
ความสัมพันธ
อันดีระหวาง
นักศึกษา
ผูเขารวม
โครงการ 

นักศึกษา 

F3A8 4.โครงการ "การพัฒนา
ส่ือดิจิทัลการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช" 

จังหวัดนนทบุรี 200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ

                1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อพัฒนา
ส่ือดิจิทัลการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
สำหรับ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี 
3. เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของส่ือดิจิทัล
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
สำหรับ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี 

การส่ือสาร 
2. แหลงทุน : 
งบประมาณ อยู
ระหวางการสรร
หาแหลงทุน 

F3A8 5.การเขารวมจัด
นิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

  รวมจัด
นิทรรศการใน
ฐานะ
หนวยงานที่
รวมสนอง
พระราชดำริ 
งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

              รวมจัด
นิทรรศการใน
ฐานะ
หนวยงานที่
รวมสนอง
พระราชดำริ 
งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
สำนักงานบริหาร
การวิจยั
นวัตกรรมและ
การสรางสรรค 
2. แหลงทุน : 
งบประมาณ -  

F3A8 6.การจัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
เผย แพร

  เพื่อประชา 
สัมพันธเผย 
แพรกิจกรรมที่

  เพื่อประชา 
สัมพันธเผย 
แพรกิจกรรมที่

  เพื่อประชา 
สัมพันธเผย 
แพรกิจกรรมที่

  เพื่อประชา 
สัมพันธเผย 
แพรกิจกรรมที่

1. หนวยงานที่
ผิดชอบ: 
สำนักงานบริหาร
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

การวิจยั
นวัตกรรมและ
การสรางสรรค 
2. แหลงทุน : 
งบประมาณ -  

F3A8 7.โครงการจัดสรางสวน
พฤกษศาสตร 

พื้นที่บริเวณ
อาคารธรรมชาติ
วิทยา ณ คณะ
วิทยาศาสตร  
วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร 
จังหวัดนครปฐม 

15,000,000 1.สนอง
พระราชดำริใน
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจา กรม
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ใน
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ฯ
(โครงการ 
อพ.สธ.) ใน
กรอบการ
ดำเนินงานดาน
สวน
พฤกษศาสตร)  
2. เพื่อพัฒนา
พื้นที่สวน
สมุนไพรฯเดิม
ที่รกรางใหเปน
สวน
พฤกษศาสตรที่
เปนแหลงรวม
พรรณไมเพื่อ
การใช

500,000 1.สนอง
พระราชดำริ
ในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจา กรม
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ใน
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ ฯ
(โครงการ 
อพ.สธ.) ใน
กรอบการ
ดำเนินงาน
ดานสวน
พฤกษศาสตร)  
2. เพื่อพัฒนา
พื้นที่สวน
สมุนไพรฯเดิม
ที่รกรางใหเปน
สวน
พฤกษศาสตร
ที่เปนแหลง
รวมพรรณไม

50,000 1.สนอง
พระราชดำริใน
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจา กรม
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ใน
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ฯ
(โครงการ 
อพ.สธ.) ใน
กรอบการ
ดำเนินงานดาน
สวน
พฤกษศาสตร)  
2. เพื่อพัฒนา
พื้นที่สวน
สมุนไพรฯเดิม
ที่รกรางใหเปน
สวน
พฤกษศาสตรที่
เปนแหลงรวม
พรรณไมเพื่อ
การใช

50,000 1.สนอง
พระราชดำริ
ในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจา กรม
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ใน
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ ฯ
(โครงการ 
อพ.สธ.) ใน
กรอบการ
ดำเนินงาน
ดานสวน
พฤกษศาสตร)  
2. เพื่อพัฒนา
พื้นที่สวน
สมุนไพรฯเดิม
ที่รกรางใหเปน
สวน
พฤกษศาสตร
ที่เปนแหลง
รวมพรรณไม

    1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
คณะกรรมการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
พื้นที่เปดโลง 
มมาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวัง
สนามจันทร 
2. แหลงทุน : 
งบประมาณจาก 
งบประมาณ
แผนดิน 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประโยชนที่
กวางขึ้น ทั้งตอ
การเรียนการ
สอน บริการ
วิชาการ ทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนเปน
แหลงเรียนรู
และแหลง
พักผอนหยอน
ใจ  
3. เพื่อสราง
จิตสำนึกดาน
การอนุรักษให
สาธารณชนมี
ความหวงแหน
รักและเห็น
คุณคาของ
พรรณไม  

เพื่อการใช
ประโยชนที่
กวางขึ้น ทั้ง
ตอการเรียน
การสอน 
บริการ
วิชาการ ทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรร
ม ตลอดจน
เปนแหลง
เรียนรูและ
แหลงพักผอน
หยอนใจ  
3. เพื่อสราง
จิตสำนึกดาน
การอนุรักษให
สาธารณชนมี
ความหวงแหน 
รัก และเหน็
คุณคาของ
พรรณไม  

ประโยชนที่
กวางขึ้น ทั้งตอ
การเรียนการ
สอน บริการ
วิชาการ ทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนเปน
แหลงเรียนรู
และแหลง
พักผอนหยอน
ใจ  
3. เพื่อสราง
จิตสำนึกดาน
การอนุรักษให
สาธารณชนมี
ความหวงแหน 
รัก และเหน็
คุณคาของ
พรรณไม  

เพื่อการใช
ประโยชนที่
กวางขึ้น ทั้ง
ตอการเรียน
การสอน 
บริการ
วิชาการ ทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรร
ม ตลอดจน
เปนแหลง
เรียนรูและ
แหลงพักผอน
หยอนใจ  
3. เพื่อสราง
จิตสำนึกดาน
การอนุรักษให
สาธารณชนมี
ความหวงแหน 
รัก และเหน็
คุณคาของ
พรรณไม  

F3A8 8.การสนับสนุนการ
ทำงานของเครือขาย C- 
อพ.สธ. โดยเปน
ประธานเครือขายอพ.สธ 
สกอ. ภาคกลางตอนลาง 

สถานศึกษา
เครือขายอพ.สธ 
สป.อว. ภาคกลาง
ตอนลาง 

  1. ประชุม
เครือขายอยาง
นอย 1 คร้ัง 
2. จัดทำโจทย
วิจัยรวมกัน
ของ
มหาวิทยาลัย
เครือขาย C- 
อพ.สธ. ภาค
กลางตอนลาง 

  1. ประชุม
เครือขายอยาง
นอย 1 คร้ัง 
2. จัดทาโจทย
วิจัยรวมกัน
ของ
มหาวิทยาลัย
เครือขาย C- 
อพ.สธ. ภาค
กลางตอนลาง 

  1. ประชุม
เครือขายอยาง
นอย 1 คร้ัง 
2. จัดทาโจทย
วิจัยรวมกัน
ของ
มหาวิทยาลัย
เครือขาย C- 
อพ.สธ. ภาค
กลางตอนลาง 

  1. ประชุม
เครือขายอยาง
นอย 1 คร้ัง 
2. จัดทาโจทย
วิจัยรวมกัน
ของ
มหาวิทยาลัย
เครือขาย C- 
อพ.สธ. ภาค
กลางตอนลาง 

  1. ประชุม
เครือขายอยาง
นอย 1 คร้ัง 
2. จัดทาโจทย
วิจัยรวมกัน
ของ
มหาวิทยาลัย
เครือขาย C- 
อพ.สธ. ภาค
กลางตอนลาง 

1. หนวยงานที่
ผิดชอบ:  
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
2. แหลงทุน : 
งบประมาณ จาก 
สป.อว. 

  รวม 8 โครงการ   15,240,000   500,000   50,000   50,000   0     

 รวม 6 กิจกรรม 
จำนวน 58 โครงการ 

 48,609,000   6,340,000   2,090,000   2,090,000   2,040,000   
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กจิกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 
 


