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(เริ่มตั้งแต่เดอืน มิ.ย. ๖๐ – พ.ค. ๖๑) 

 

 



แผนการด าเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/การติดตามประเมินผล 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

F1A3 
1 โครงการอนุรักษ์พืช

สมุนไพรในต าราแพทย์
ศาสตร์สงเคราะหด์้วย
เกษตรอินทรีย ์

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมนุไพรของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ชุมชนและ
ผู้สนใจทั่วไป 
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพร ในต าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะหเ์พื่อใช้ในการเรียนการ
สอน 
3. เพื่อเป็นสวนสมุนไพรต้นแบบท่ีเป็นเกษตรอินทรยี ์
4. ร่วมในโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมาร ี
5. เพื่อให้ทุกคนได้เห็นคณุค่าของสมุนไพรและการน าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
6. สร้างจิตส านึกในการรักษาและหวงแหนภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาชา้นาน ซึ่งจะต้อง
ร่วมมือกันท้ังบุคคล  
หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ซึ่งก็จะบังเกิดผลดีแก่ประเทศชาติ ในการตระหนักในคุณค่า
ของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในการใช้สมุนไพรต่อไป 
7. เพื่อเป็นองค์รวมของศาสตร์การ แพทย์แผนตะวันออกที่ประกอบด้วย สวนสมุนไพร
แบบเกษตรอินทรีย์ โรงงานผลิตยาสมุนไพร ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑเ์กษตรอินทรีย์ 
ศูนย์บริการสุขภาพการแพทย์แผนตะวันออก อย่างครบวงจร 
8. ปรับภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้ร่มรื่นและสวยงามด้วยพืชสมุนไพร 

เป้าหมาย 
เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมนุไพร ส าหรับนักศึกษา คณาจารย ์เจ้าหน้าที่ ชุมชมและ
ผู้สนใจ อย่างน้อย 250 คน โดยปกีารศึกษา 2557 จะปลูกพืชสมุนไพรที่มีรายช่ืออยู่ใน
ต าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ตามคัมภรี์มหาโชตรตั คัมภรี์ชวดาร และคัมภีรโ์รคนิทาน 
และจะท าฐานข้อมูลพืชสมุนไพรฯ ออนไลน์ พร้อมกับน าเอาระบบ QR Code มาใช้ใน
โครงการฯ ตามความพร้อมและงบประมาณที่สนับสนุน 

ปี 2560-2564 52,200 บาท 
(ปี 2560) 

1) รับผดิชอบ
โดย คณะ
การแพทย์แผน
ตะวันออก 



ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/การติดตามประเมินผล 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การติดตามประเมินผล 
เชิงปริมาณ 
- มีพืชสมุนไพรในต าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ตามคมัภรี์มหาโชตรตั คัมภรี์ชวดาร และ
คัมภีรโ์รคนิทาน อย่างน้อย 100 ชนิด 
- มีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ชุมชน และผู้สนใจ ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการอย่าง
น้อย 250 คน/ปี 
เชิงคุณภาพ 
-  นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป ประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้ประโยชน์จากโครงการฯ ในระดับ 4.18 จากระดับ 5 คะแนน 

พ้ืนที่เป้าหมาย 
- มหาวิทยาลัยรังสิต 

2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กล้วยไม้ป่าเมืองไทยและ
พันธุ์พืช 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อน าความรู้สู่ชุมชน และเป็นการบริการความรู้ให้แก่สังคมในชุมชน ในเขตปริมณฑล 
และจังหวัดใกล้เคียง 
2. เพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า โดยหาสูตรอาหารที่เหมาะสม เพื่อขยายพันธ์ุและน ากลับสู่
ธรรมชาต ิ

เป้าหมาย 
1. เผยแพร่ความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่ชุมชนและองคก์รต่างๆ โดยมี
บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ 40 คน 
2. ได้สตูรอาหารที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า จ านวน 3 ชนิด 

การติดตามประเมินผล 
เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80% ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
คะแนนประเมินความพึงพอใจโดยผู้เข้าร่วมโครงการในระดับคะแนนอย่างน้อย 4 

ปี 2560-2564 50,000 บาท 
(ปี 2560) 

1) รับผดิชอบ
โดย คณะ
วิทยาศาสตร ์



ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/การติดตามประเมินผล 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พ้ืนที่เป้าหมาย 
โรงเรียนในเขตปทุมธานีและจังหวดัใกล้เคียง 

F3A8 
1 สนับสนุนโรงเรยีนสมาชิก

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อแนะน าความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์  
2. เพื่อการตัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรยีน 

เป้าหมาย 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตัง้สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรยีนใหม้ีจ านวนมากขึ้น 

การติดตามประเมินผล 
ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนท่ีมคีวามประสงค์ จะจดัตั้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

พ้ืนที่เป้าหมาย 
โรงเรียนในเขตปทุมธานีและจังหวดัใกล้เคียง 

ปี 2560-2564 - 1) รับผดิชอบ
โดย ผศ.ณิ
ชกานต์ กลิ่น
กุสุม คณะ
วิทยาศาสตร ์

2 การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-
มรส. 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นช่องทาในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ อพ.สธ. ให้กับนักวิจัยและ
ผู้สนใจ 

เป้าหมาย 
1. เพื่อความเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับนักวิจัยและผูส้นใจ  
2. เพื่อรองรับการส่งผลงานวิจัยท่ีร่วมสนองพรราชด ารฯิ 

การติดตามประเมินผล 
เชิงปริมาณ 
จ านวนนักวิจัยที่ส่งบทความเข้าสู่ระบบ 
เชิงคุณภาพ 
มีการตรวจสอบข้อมลูเพื่อให้เป็นปจัจุบันอยู่ตลอดเวลา และสามารถลดขั้นตอนการใช้

ปี 2560-2564 20,000 บาท สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลยั
รังสิต 



ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/การติดตามประเมินผล 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กระดาษในการขอติดตามการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงลดระยะเวลาในการประสานงาน
และรวบรวมเอกสาร 

พ้ืนที่เป้าหมาย 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
กล้วยใช้ผลประกอบ
อาหารและการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร
สุขภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อท าการรวบรวม อนุรักษ์พันธ์กล้วยพ้ืนบ้านในประเทศไทย และพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการปลูก การขยายพันธ์ การปรับปรุงพันธ์ รวมทั้งการคดัเลือกสายพันธ์กล้วยทีม่ี
ปริมาณแป้งทนย่อย (RS) สูง อันจะน าไปสู่การเกดิเทคโนโลยีการเพาะปลูกกล้วย (smart 
farm model) ที่เป็นหัวใจส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมใหเ้กษตรกรไทยหันมาปลูก
กล้วยหินเชิงการค้าด้วยรูปแบบของการจัดการที่มมีาตรฐาน (GAP) และได้ผลิตภัณฑ์ทีม่ี
คุณภาพ เป็นท่ียอมรับ และตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตได้ 
2. ศึกษาการสกัด และการวเิคราะห์คุณสมบัตเิชิงหน้าท่ีและโครงสรา้งของแป้งต้านทาน
การย่อยจากกล้วย ท าให้เกิดองคค์วามรู้พื้นฐานท่ีส าคัญในการน ากล้วยไปใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าไปบูรณาการกบัองค์ความรู้ทางด้าน
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ เพื่อน าแป้งกล้วยไปใช้ในการผลิตอาหารสุขภาพ (functional food) 
เป็นการเพิ่มมูลคา่ให้กับแป้งกล้วย  
3. ศึกษาการน าแป้งต้านทานการย่อยจากกล้วยมาใช้ในการผลิตบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เบเกอรี่ 
และเครื่องดื่มชงละลายใยอาหารสงูเพื่อใช้ทดแทนแป้งสาลีที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
และมรีาคาสูง ซึ่งจะไดเ้ทคโนโลยกีารผลิตอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และมีโอกาสทางการตลาดสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วย
เบาหวาน ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก และผูสู้งวัย 
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าผลิตภณัฑ์ที่ผลิตได้จากงานวิจัยสู่การผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม โดยการวิจัยตลาด 

เป้าหมาย 
1. เพื่ออนุรักษ์และรักษาสายพันธ์และปรับปรุงพันธ์กล้วยพ้ืนบ้านใหส้ามารถเพิ่มทางเลือก
ในการน าไปใช้ประโยชน์ได ้
2. สร้าง demand และ value ของกล้วยพื้นบ้าน ในระดับอุตสาหกรรม เป็นการกระตุ้น 

ปี 2560 อยูร่ะหว่าง
พิจารณารับทุน

วิจัย 

1) รับผดิชอบ
โดย วิทยาลยั
นวัตกรรมเกษตร
และเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
 
ด าเนินโครงการ 1 
ปี 

ตั้งแต่ปี 2559-
2560 

โดยประกอบด้วย
โครงการย่อย 2 
โครงการ คือ 

1. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูปสุขภาพ
จากแป้งกล้วยหิน  

2. นวัตกรรมแป้ง
สุขภาพที่ผลิตจาก
กล้วยพื้นบ้านของ
ไทยเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิง



ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/การติดตามประเมินผล 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

supply chain ซึ่งเป็นกลไกส าคญัในการส่งเสรมิและผลักดันการปลูกกล้วยหินให้
เกษตรกรไทย โดยใช้เทคโนโลยี smart farm ที่เหมาะสม  
3. ส่งเสรมิพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศ และเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก 
4. สร้างเทคโนโลยีการผลิตฟลาวรก์ล้วยระดับชุมชน และผลติภณัฑอ์าหารสุขภาพที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ริโภคยุคใหม่ มรีาคาไม่แพง และผลิตจากวัตถุดิบใน
ประเทศ 
5. เป็นการสร้างงานวิจัยท่ีมีคณุค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

การติดตามประเมินผล 
1. สายพันธ์กล้วยชนิดตา่งๆในประเทศไทย รวมถึงเทคโนโลยีการเพาะปลูกกล้วยโดยใช้
แปลงอัจฉริยะ  
2. เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแปง้กล้วยหินที่มีปรมิาณแป้งตา้นทานการย่อยสูง ในระดับ
ชุมชนและ SME และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
3. ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในกลุม่อาหารกึ่งส าเร็จรูป  (บะหมีส่ด และ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป) 
ผลิตภณัฑ์เบเกอรี่ และเครื่องดืม่สขุภาพท่ีมีใยอาหารสูงจากแป้งกล้วยหิน  
4. ข้อมูลวิจัยทางการตลาดเกี่ยวกบัความเป็นไปได้ในการน าผลิตภณัฑ์วิจัยไปต่อยอดเชิง
พาณิชย ์

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ส่งเสริมการเพาะปลูกกล้วยหินในจังหวัดนครปฐมและพื้นท่ีใกล้เคียง 
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้อาจขยายการส่งเสริมการเพาะปลูกไปยังจังหวัด
เพชรบูรณ์ หรือชุมพร โดยความรว่มมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร และ ธกส. 

พาณิชย ์

 


