
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

การคัดเลือกพันธุ

ไมพ้ืนเมืองเพ่ือ

ปลูกฟนฟูใน

พ้ืนท่ีเหมืองแร

สังกะสี อ.แม 

สอด จ.ตาก 

  1,217,500 1,217,500 วช มุงเปา 

2562 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพ รัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)  

2. เพ่ือศึกษาการ

เติบโต การรอดตาย 

การตอบสนองทาง

สรีรวิทยา และ

ความสามารถในการ

ดูดซับหรือ สะสม

โลหะหนักของพันธุไม

ยืนตนพ้ืนเมืองท่ีเจริญ

ผลการปลูกทดสอบกลาไมในเรือน

เพาะชําพบวา สวนใหญการเติบโต

ของเสนผานศนูยกลางคอรากและ 

ความสูงของเติมและมะฝอท่ีเจริญ

ในวัสดุปลูกผสมแคดเมียมและ

สังกะสีมีอัตราสูงกวายางนาและ

มะคําดีควาย ความเขมขนของ

แคดเมียมและสังกะสีในวัสดุปลูก

ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นไมไดสงผลใหการ

เติบโตของคอราก  และความสูง  

ของกลาไมทุกชนิดลดลงแตอยาง

ใด โดยเฉพาะมะคําดีควาย พบวา

มีอัตราการ เพ่ิมของขนาดคอราก

และความสูงเพ่ิมมากขึ้นเม่ืออัตรา

ความเขมขนของแคดเมียมและ

สังกะสีในวัสดุปลูกเพ่ิมสูงขึ้น 

ความกวางทรงพุมของเติมมีอัตรา

ผศ.ดร.บุญธิดา 

มวงศรีเมืองดี 

หนวยงาน 

วิทยาลัยโพธิวิชชา

ลัย 

F1A3 

F2A4 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ในดินเหมืองแรสังกะสี

อ.แมสอด จ.ตาก  

3. เพ่ือคัดเลือกพันธุไม

ยืนตนพ้ืนเมืองท่ี

เหมาะสมสําหรับใช

ปลูกเพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ี

เหมืองแรสังกะสีใน อ.

แม สอด จ.ตาก 

การเติบโตท่ีดีกวากลาไมชนิดอ่ืน 

ๆ มะคําดีควายและยางนาท่ีเจริญ

ในวัสดุปลูก ผสมสังกะสีมีแนวโนม

ขนาดทรงพุมเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือความ

เขมขนของสังกะสีในวัสดุปลูกเพ่ิม

สูงขึ้น อัตราการรอดตาย ของกลา

ไมทุกชนิดมีคามากกวารอยละ 90 

โดยเติมและมะฝอมีอัตราการรอด

ตายสูงท่ีสุดเทากับรอยละ 100 

กลา ไมทุกชนิดมีอัตราการเปด-

ปดปากใบในชวงปลายฤดูฝน 

(กันยายน 2562) สูงกวาชวงฤดู

แลง (กุมภาพันธ 2563) โดยมะฝอ

มีอัตราการเปด-ปดปากใบสูงท่ีสุด 

รองลงมาคือเติม ยางนา และ

มะคําดีควาย ตามลําดับ 

แคดเมียมและสังกะสี 

2 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รวบรวมพันธุพืช

สมุนไพรท่ีใชใน

งานสาธารณสุข

มูลฐาน บัญชียา

หลักแหงชาติ 

และ สมุนไพร

  ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช

งบประมาณ 

ภายใตโครงการ

บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัย 

1) เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

ไดรวบรวมพืชสมุนไพร (รูปท่ี 1) 

จากโครงการการสํารวจและ

รวบรวมตํารับยาสมุนไพรจาก

หมอพ้ืนบานในจังหวัดนครนายก 

ในปงบประมาณท่ีผานมา และ

เผยแพรขอมูลการใชสมุนไพรสำหรับ

รศ.ดร. วรพรรณ 

สิทธิศักดิ์ถาวร 

คณะเภสัชศาสตร 

ภายใตโครงการ

บริการวิชาการ 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 3 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

จากหมอพ้ืนบาน 

นครนายก 

 

พระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารีฯ 

(อพ.สธ.)  

2. สมุนไพรไมนอย

กวา 20 ชนิดตอป                  

โรคสตรีโดยหมอพ้ืนบานใน

จังหวัดนครนายกลงในวารสาร

ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการ

สุขภาพ 

(http://ejournals.swu.ac.th/ 

index.php/ 

pharm/issue/view/1128) 

รวบรวมสมุนไพรท่ีใชในงาน

สาธารณสุขมูลฐาน (รูปท่ี 2) และ

บัญชียาหลักแหงชาติ (รูปท่ี 3) 

พรอมท้ังทำขอมูลการใช

ประโยชนโดยเผยแพรเปน

หนังสือ และ ebook ในเว็บไซต

ของคณะเภสัชศาสตร 

(http://pharmacy.swu.ac.th/) 

3 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

จัดต้ังโรงเรือน

จัด แสดงพันธุ

พืชหายาก 

นครนายก-

ปราจีนบุรี- 

สระแกว 

  20,000 20,000 งบประมาณ 

แผนดิน ภายใต 

โครงการบริการ 

วิชาการ  

1. เพ่ือสนอง

พระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารีใน 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก 

ไดโรงเรือนมาตรฐานท่ีมีระบบ

ควบคุมและปองกันการเขา โดย

ไมไดรับอนุญาต โดยมีพันธุพืช

ไดแก เครือหมานอย พืชตะกูลขิง 

ขา บางชนิด พืชทนน้ำเปรี้ยวเชน 

สาหรายบางชนิด  

คณะวัฒนธรรม

สิ่งแวดลอมและ

การทองเท่ียวเชิง

นิเวศ 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.) 

 2.. เพ่ือจัดแสดง

ทรัพยากรชีวภาพของ

ชุมชนใน พ้ืนท่ี

เปาหมายของ

มหาวิทยาลัยและ

แสดงผล งานใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน 

เนื่องมาจาก 

พระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.- มศว.) 

  รวม 3 โครงการ   1,237,500 1,237,500      

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 5 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ จาก

วัตถุดิบในทองถิ่น 

ของจังหวัด

นครนายก: มะดัน

และกลวย จาก

ความตองการของ 

ชุมชนและถายทอด

การดำเนินงานสู

ชุมชน พรอมรับฟง

แนวคิด 

ขอเสนอแนะจาก

ชุมชนเพ่ือความ 

รวมมือในอนาคต 

  155,000  เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ 

การเกษตร 

ภายใต 

โครงการ 

บริการวิชาการ

แก ชุมชน “ 

โครงการศูนย

พัฒนา 

ผลิตภัณฑ

สรางสรรค” 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.)  

2.เพ่ือใหความรู/

อบรมทักษะดาน

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ

การเกษตรแกชุมชน

ตามท่ีชุมชนมี ความ

ตองการ ท้ังนี้เพ่ือให

เกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิต และลด

ความเหลื่อมลําใน

สังคม ลดรายจาย 

ครัวเรือน และสราง

ศักยภาพการสราง

รายได  

ในปงบประมาณ 2563 คณะ

เทคโนโลยีไดรับการจัดสรร

งบประมาณจากมหาวิทยาลัย

ใหดําเนินโครงการ บริการ

วิชาการ "โครงการการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากดวยเทตโนโล

ยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ

การเกษตร" ซ่ึงมีการบูรณาการ

กับการเรียนการสอนและ

งานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร

การอาหาร ในการชวยพัฒนา

ผลิตภัณฑจากมะดันของ 

ผูประกอบการ โดยคณาจารย

และตัวแทนนิสติไดลงไปศกึษา

ปญหาแลวนําปญหาของแตละ

ผลิตภัณฑกลับมาศึกษา และ

ทดลองแกปญหาโดยใช

กระบวนการคิดและแกปญหา

ทางวิทยาศาสตรในหองทดลอง 

ใหนิสิตไดใชปญหาเปนโจทย

เนนการแกปญหา พัฒนา

ผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี

และ นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ 

การเกษตร 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. เพ่ือบูรณาการงาน

บริการวิชาการกบั

การเรียนการสอน

และงานวิจัย 

นวัตกรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น โดยไดทําการพัฒนา 

ผลิตภัณฑน้ำจิ้มซีฟูดสสูตรลด

เกลือตนแบบ 

  รวม 1 โครงการ   155,000       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 7 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ฐานขอมูล

สมุนไพรและ

เครื่อง 

ยาไทย 

 

  ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช

งบประมาณ 

ภายใตโครงการ

บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษ 

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือรวบรวมองค

ความรูเกี่ยวกับ

สมุนไพรและเคร่ืองยา

ไทยท่ีใชในสาธารณสุข

มูลฐาน 

และในบัญชียาหลัก

แหงชาติ 

3. เพ่ือรวบรวมองค

ความรูเกี่ยวกับ

สมุนไพรและเคร่ืองยา

ไทยท่ีใชในจังหวัด

นครนายก 

เปนโครงการการสืบเนื่องจาก

โครงการรวบรวมพันธุพืช

สมุนไพรท่ีใชในงานสาธารณสุข

มูลฐาน บัญชียาหลักแหงชาติ 

และสมุนไพรจากหมอพ้ืนบาน

นครนายก โดยการจัดทำขอมูล

สรรพคุณของสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑจากสมุนไพรนั้น ๆ (รูป

ท่ี 2)  และเผยแพรในเว็บไซตของ

คณะเภสัชศาสตร 

(http://pharmacy.swu.ac.th/) 

รวมถึงจัดทำหนังสือ (booklet) 

เกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาใช

ประโยชน (รูปท่ี 2)  

 

รศ.ดร. วรพรรณ 

สิทธิศักดิ์ถาวร 

คณะเภสัชศาสตร 

ภายใตโครงการ

บริการวิชาการ 

 

  รวม 1 โครงการ   - -      
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรพัยากร   

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

พิพิธภัณฑความ 

หลากหลายทาง 

ชีวภาพแสดง

ตัวอยางพืช สัตว 

ท่ีสำรวจพบ 

ภายใตกิจกรรม 

อพ.สธ. ณ แหลง

เรียนรู 

พฤกษศาสตร 

มศว. องครักษ 

  ไมใช

งบประมาณ 

 งบประมาณ 

แผนดิน ภายใต 

โครงการบริการ 

วิชาการ ดาน

การทองเท่ียว

เชิงนิเวศ 

1. เพ่ือเปนการสนอง

พระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีใน 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก พระราชดําริ

ฯ (อพ.สธ.)  

2. เพ่ือเปนศูนยศึกษาวิจัย

สรางองคความรูทาง 

พฤกษศาสตร ศูนยฝกอบ

รบ และศูนยถายทอด 

เทคโนโลยีและองคความรู

ใหแกนิสิต นักศึกษา 

เยาวชน และผูสนใจท่ัวไป  

3. เพ่ือเปนอุทยานการ

เรียนรูเกี่ยวกับพืชใกล สูญ

พันธุพืชหายากและพืช

เฉพาะถิ่นจังหวัด 

นครนายก และจังหวัด

ใกลเคียงภาคตะวันออก  

มีการปรับปรุงระบบน้ำและ

ไฟฟาจากในพ้ืนท่ีจัดแสดง 

โดยยังไมสามารถนำตัวอยาง

มาจัดแสดงไดครบถวน 

เนื่องจากมีการซอมแซมระบบ

ไฟฟาดังกลาว 

คณะวัฒนธรรม

สิ่งแวดลอม และ

การทองเท่ียวเชิง 

นิเวศ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4. เพ่ือเปนศูนยบริการ

พันธุพืชหายาก 

2 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

พิพิธภัณฑ

สมุนไพรคณะ

เภสัชศาสตร 

 

  ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช

งบประมาณ 

ภายใตโครงการ

บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ 

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือรวบรวมตัวอยาง

เครื่องยาสมุนไพรท่ีใช 

ในการเรียนการสอนใน

สาขาเภสัชเวท 

3. เพ่ือรวบรวมตัวอยาง

สมุนไพรและเคร่ืองยา 

ไทยท่ีใชในจังหวัด

นครนายก 

จัดแสดงสมุนไพร เคร่ืองยา

ไทย และผลิตภัณฑยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีได

จากสมุนไพรนั้น ๆ โดยจัด

แสดงสมุนไพรและเคร่ืองยา

แยกตามสวนของพืชท่ี

นำมาใชปรุงยา เชน เคร่ืองยา

จากดอก เครื่องยาจากราก 

ผลิตภัณฑยาและผลิตภัณฑ

เสริมอาหารจัดแสดงตามกลุม

อาการท่ีใชรักษาโรค ใชเปน

แหลงเรียนรูของนิสิตคณะ

เภสัชศาสตร และบุคคลท่ัวไป 

 

รศ.ดร. วรพรรณ 

สิทธิศักดิ์ถาวร 

คณะเภสัชศาสตร 

 

 

  รวม 2 โครงการ   - -      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

สวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียน 

(โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

(ฝายประถม) 

 

  50,000 50,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือใหสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

และพิพิธภัณฑพรรณ

ไมเปนแหลงรวบรวม

ตัวอยางพรรณไมและ

แหลงขอมูลพรรณไม 

3. เพ่ือใหครูและ

นักเรียนใชสวน

พฤกษศาสตร 

โรงเรียนและหอง

พิพิธภัณฑพรรณไม

เปนสื่อและแหลง

เรียนรูในรายวิชาตางๆ 

เด็กเล็ก ศึกษาและบูรณาการสม

จี๊ดในกระบวนการเรียนการสอน

โดยทำผลิตภัณฑเจลลางมือสมจี๊ด 

และทำฉลากเจลลางมือ และมีการ

นำผลติภัณฑเจลลางมือไปใช

ประโยชน 

ป.1 อานเรื่องสมจี๊ด เขียน 

บรรยายความรูสึก จากการทำ

น้ำสมจี๊ด  ศึกษาแผนภูมิรูปภาพ

 ศึกษาสวนตางๆ และ 

หนาท่ีของตนสมจี๊ด ศึกษาคำศัพท 

เกี่ยวกับ Ingredients of 

Kumquat juice การรวม

กิจกรรมตาม กระบวนการ 

ประชาธิปไตยใน โรงเรียน 

ป.2 เขียนเรื่องสั้น เชิญ ชวน 

ชิม เยลลี่สมจี๊ด จี๊ด  วัดการ

เจริญเติบโต ของสมจี๊ด วัดความ 

กวาง ความยาว และ ความสูงของ

ตนสมจี๊ด ศึกษาวัฎจักรชีวิตของ 

สมจี๊ด คำศัพทเกี่ยวกับ 

สวนประกอบและ วิธีการทำเยลลี่

คณะกรรมการงาน

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน ฝายวิจัย 

นิเทศ และ

ประสบการณ

วิชาชีพ 

หนวยงาน 

โรงเรียนสาธิต 

มศว ประสานมิตร 

(ฝายประถม) คณะ

ศึกษาศาสตร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4. เพ่ือใหนัก

พฤกษศาสตรนอยได

เรียนรูจาก

ประสบการณใน

สถานท่ีจริง 

สม ทำแผนท่ีแสดง ตำแหนงปลูก

สมจี๊ด ในประเทศไทย 

ป.3 เขียนคำขวัญสมจี๊ด 

 ศึกษาลักษณะทาง 

พฤกษศาสตรของสม จี๊ด

 ศึกษาความสัมพันธของ

สม จี๊ดกับสิ่งแวดลอม

 How to make 

Kumquat jelly การผลิตและ

การ แขงขันทางการคา 

ป.4 แตงกลอน 4 เกี่ยวกับ 

สมจี๊ด ถุงสมจี๊ดไลยุง พวงกุญแจ

จากใบสมจี๊ด สรางแบรนดสมจี๊ด

แผนท่ีเฉพาะเร่ือง 

ป.5 แตงนิทานเกี่ยวกับสม 

จี๊ด การตวงสวนผสม น้ำสมจี๊ดเพ่ือ

ทำไอศกรีม การเปลี่ยนสถานะ 

ของสารจากการทำ ไอศกรีมสมจี๊ด

 วาดตนสมจี๊ดและ บอก

สวนตางๆ ของ ตนสมจี๊ดพรอม 

บรรยายประโยชนของสมจี๊ด

 ศึกษาความเปนมา ของ

ตนสมจี๊ด 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ป.6 การเขียนคำโฆษณา เชิญ

ชวนในฉลากผลิตภัณฑสบูสมจี๊ด 

 การคำนวณหาสดัสวนท่ี

เหมาะสมในการทำสบูสมจี๊ด 

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ของสาร การแยกสารจากการทำ

สบูสมจี๊ด การเขียนคำโฆษณา เชิญ

ชวนในฉลากผลิตภัณฑสบูสมจี๊ด

เปนภาษาอังกฤษ 

 การแปรรูปผลิตภัณฑ 

และออกแบบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิม

มูลคาใหกับสินคา 

2 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 การจัดทำ

เว็บไซต 

อพ.สธ.-มศว. 

  ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช

งบประมาณ 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษ 

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ 

เผยแพรกิจกรรมท่ีรวม 

สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. ของทาง 

ไดจัดทำเว็บไซตภายนใตหนวยงาน

ในมหาวิทยาลัย แสดงขอมูล แผน 

และผลการดำเนินงานตลอด

ระยะเวลาท่ีผานมาดังภาพ 

http://rspg.swu.ac.th/ 

ผศ.ดร.กัญจน ศลิป

ประสิทธิ์ 

คณะวัฒนธรรม

สิ่งแวดลอมและ

การทองเท่ียวเชิง

นิเวศ 

 

http://rspg.swu.ac.th/
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

มหาวิทยาลัย 

3 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ศักยภาพชุมชน

บนรากฐาน 

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรม

ชาติ 

  300,000 300,000 งบประมาณ

แผนดิน ภายใต

โครงการบริการ

วิชาการ 

มหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เรียนรูหลักการ

อนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากร  
ธรรมชาติในชุมชน 

1. มีพันธุพืชท่ีคนในชุมชนรวม

อนุรักษในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2. มีความพึงพอใจและมีความรู 

ความเขาใจ 

3. ความรวมมือของหนวยงาน

ภายใน มศว และภายนอก ในการ

รวมอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

4. นักเรียนและคนในชุมชนไดเขา

รวมกิจกรรมและเห็นคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

5. มีความพึงพอใจและมีความรู 

ความเขาใจเสนทางศึกษาธรรมชาติ

ปาชุมชน 

6. คนในชุมชนรวมมือกันในการ

สรางปาอนุรักษของชุมชนเพ่ิมขึ้น 

7. มีฐานขอมูลพันธุพืชในปาชุมชน 

ต.หนองแสง 

ผศ.ดร.ภัทรพงษ 

เกริกสกุล 

คณะวัฒนธรรม

สิ่งแวดลอมและ

การทองเท่ียวเชิง

นิเวศ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

โครงการอบรม

ยุวอาสาเพ่ือ 

สรางองค

ความรูดานการ 

ทองเท่ียว 

  400,000 400,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษ 

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราช 

กุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

การ 

ทองเท่ียวใหกับ

เยาวชนในพ้ืนท่ี 

3. เพ่ือสรางทักษะ

ความสามารถของ

เยาวชน 

ในการใหความรูและ

แนะนำสถานท่ี

ทองเท่ียว 

- เยาวชนในชุมชนสามารถสราง

รายไดเสริมจากการเปนยุวอาสา 

- กระตุนใหเกิดการทองเท่ียวอยาง

มีจิตสำนึก อันจะเปนสวนชวยลด

ตนทุนในการแกปญหาท่ีเกิดจาก

การทองเท่ียว 

- สงเสริมใหเยาวชนรูจักใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน 

- เยาวชนและชุมชนเกิดความรัก 

ความหวงแหน ในทรัพยากรของ

ตน 

- ชุมชนมีสวนรวมในการ

เสริมสรางอัตลักษณของชุมชนและ

แหลงทองเท่ียว 

- เปนการขยายโอกาสทาง

การศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคมใหกับเยาวชนในทองถิ่น 

- กระตุนใหเกิดองคความรูดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

และแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ

ในทองถิ่น 

- กระตุนใหเกิดความรัก ความ

ภาคภูมิใจ และการมีจิตสำนึกใน

อ.ดร.อังสุมาลิน 

จำนงชอบ 

คณะวัฒนธรรม

สิ่งแวดลอมและ

การทองเท่ียวเชิง

นิเวศ 

ภายใต

โครงการ

บริการ

วิชาการ 

มหาวิทยา

ลัย 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม และแหลงมรดกโลก

ทางธรรมชาติในทองถิ่นในทองถิ่น 

  รวม 4 โครงการ   750,000 750,000      

 


