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F2A4 ๑. การแยกโปรตีนและการศึกษาสมบัติ
การยับยั้งเซลล์มะเร็งของโปรตีนตัว
ยับยั้งบาวแมน-เบิร์ก ในถ่ัวหร่ัง (ผศ.ดร.
ภูวดล  บางรักษ์) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือท าการแยกโปรตีนและท าบริสุทธ์ิโปรตีนตัวยับยั้งบาว
แมน-เบิร์กจากถ่ัว-หร่ัง 
๓. เพ่ือศึกษาสมบัติทางชีวเคมีและฤทธ์ิต้านมะเร็งของ
โปรตีนตัวยับยั้งบาวแมน-เบิร์กที่แยกได้จากถ่ัวหร่ัง 

สามารถน าผลการวิจัยไปการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการเพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป 
หรือน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรืออาหารเสริมที่มีสมบัติในการรักษา
โรคมะเร็งต่อไป โดยกลุ่มหมาย คือ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนภายในประเทศและนานาชาติ รวมถึงสมาชิกของ อพ.สธ. สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เพ่ือที่จะได้ขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและอนุรักษ์สายพันธ์ุถ่ัวหร่ังต่อไป 
 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติจ านวน ๑ เร่ือง 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้ต่อยอดงานวิจัยในเชิง
ลึกต่อไป 

F2A4 ๒. การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมของ
นิวโรเปปไทด์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์ุ 
การเจริญเติบโตและการพัฒนาใน
ปลิงทะเลขาว, Holothuria scabra (อ.
ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว)  
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. To explore the genes encoding the 
neuropeptides involved in reproduction, growth 
and development in the sea cucumber, H. scabra 
by transcriptome analysis; 
๓. To characterize the genes encoding the 
neuropeptides involved in reproduction, growth 
and development in the sea cucumber, H. scabra 
by molecular analysis; 
๔. To clone and verify the tissue distribution of 
the genes encoding the neuropeptides involved in 

• Publish this study in the journal PLOS ONE as “Molecular analysis of 
neuropeptides involved in reproduction, growth and development in the sea 
cucumber, Holothuria scabra”. 
• Publish this study in the journal General and Comparative Endocrinology as 
“Functional of neuropeptides on reproduction, growth and development in the sea 
cucumber, Holothuria scabra”. 
• Enhance our understanding the genes encoding the neuropeptides involved in 
reproduction, growth and development in sea cucumber. Apart from this finding, 
these neuropeptides may useful for further development of hormonal 
manipulation in order to increase natural population and productivity in 
aquaculture. 
• There is also an opportunity to make oversea connections with researchers who 
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reproduction, growth and development in the sea 
cucumber, H. scabra by molecular cloning and RT-
PCR; 
๕. To determine tissue and spatial gene 
expression patterns of the genes encoding the 
neuropeptides involved in reproduction, growth 
and development in the sea cucumber, H. scabra 
by RT-PCR and in situ hybridization;  
๖. To investigate the temporal expression levels of 
the genes encoding the neuropeptides involved in 
reproduction, growth and development in the sea 
cucumber, H. scabra by quantitative real time 
PCR; and 
๗. To study the functions of the neuropeptides 
involved in reproduction, growth and 
development in the sea cucumber, H. scabra by 
in vivo and in vitro bioassay 

have common interest in order to exchange some research techniques and improve 
the research skills. 
 
• List of genes encoding the neuropeptides involved in reproduction, growth and 
development in the sea cucumber, H. scabra 
• Exchange research techniques and improve the research skills with oversea 
connections  
• Oral presentation at the international conferences 

F2A4 ๓. ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพ่ิมจากต้น
จาก (อ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจากต้นจากท่ีมีการ
ผลิตอยู่แล้วในชุมชนขนาบนาก 
๓. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมใหม่จากต้นจากท่ีไม่มีการ
ผลิตในชุมชนขนาบนาก 
๔. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

๑. ได้ผลิตภัณฑ์จากน้ าตาลจากต้นแบบ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักเกณฑ์กรรมวิธีการผลิตที่ดี 
๒. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของการใช้ประโยชน์จากน้ าตาลจากของคนในชุมชนขนาบนาก อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
๑. ข้อมูลพ้ืนฐานการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ าตาลจาก 
๒. บทความวิจัยเพ่ือร่วมการประชุมวิชาการและต้นฉบับบทความวิจัย จ านวน ๑ บทความ เพ่ือ
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อาหารจากต้นจากให้กับคนในชุมชนขนาบนาก อ าเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ICT 
๓. ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากน้ าตาลจากจ านวน ๔ รายการ 

F1A3 
F2A4 

๔. การปลูกและขยายพันธ์ุย่านลิเภา  ใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นางภีร
ดา ภักดีพิน) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม ศึกษาลักษณะการเจริญเติมโต
ของย่านลิเภา 
๓. เพ่ือศึกษาและคัดเลือกสายพันธ์ุที่น่าจะเป็นไปได้ในการ
ปลูกขยายพันธ์ุ เพ่ือใช้ประโยชน์ในงานหัตถกรรมเคร่ืองจัก
สานย่านลิเภา 
๔. เพ่ือศึกษากรรมวิธีการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการ
จัดการอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาแปลงสาธิตและกิจกรรม
การเรียนรู้ปลูกจิตส านึกตระหนักคุณค่าพันธ์ุพืชท้องถ่ินของ
ชุมชน 

๑. เป็นโครงการวิจัยที่สนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  (อพ.สธ.) 
๒. ชุมชนได้มีการจัดการและจัดเก็บชุดข้อมูลความรู้เก่ียวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมและการ
ขยายพันธ์ุ“ย่านลิเภา” อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ  เพ่ือใช้แนวทางในการผลิตย่านลิเภาที่มีคุณภาพ
ต่อไป  
๓. ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบซึ่งเป็นการสนับสนุนศิลปหัตถกรรมจักสานย่านลิเภาของ
ท้องถ่ิน (OTOP) ให้มีความย่ังยืน ชุมชนเกิดความหวงแหน  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ของนครศรีธรรมราช 
๔. มีสื่อเผยแพร่การอนุรักษ์และการปลูกขยายพันธ์ุรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากย่านลิเภา    

F1A1 
F3A8 

๕. การส ารวจและศึกษาสังคมพืชในเขต
ป่าอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
(ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือก าหนดเขตป่าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ยังคง
ความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าปกปักประจ ามหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือด าเนินกิจกรรมการส ารวจและเรียนรู้ทรัพยากร
ชีวภาพ เก่ียวกับพรรณไม้ในป่าปกปัก 
๔. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านความหลากหลายของพรรณไม้
จากป่าปกปักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และการพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

๑. ร่วมสนองงานในพระราชด าริตามโครงการ อพ.สธ.  
๒. องค์ความรู้เก่ียวกับความหลากหลายของพรรณไม้ประจ าถ่ินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๓. ทราบความเป็นระบบนิเวศเชิงสังคมพืชของพรรณไม้ในป่าปกปัก 
๔. ได้ป่าปกปักเป็นมรดกทางทรัพยากรชีวภาพที่มีค่าย่ิงต่อเยาวชนรุ่นหลัง จะได้ใช้เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ 
 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๑. จ านวนตัวอย่างพรรณไม้ที่เกิดจากการส ารวจและตรวจสอบช่ือที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ 
๒. จ านวนผลงานทางวิชาการที่น าเสนอหรือเผยแพร่ต่อที่ประชุมวิชาการ   
๓. หนังสือพรรณไม้ป่าปกปักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
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๑. ผลการศึกษาวิจัยที่แสดงคุณค่าของป่าอันอุดมสมบูรณ์ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพ่ือเป็น
ทรัพยากรชีวภาพของชาติต่อไป 
๒. แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติทางพฤกษศาสตร์ของเยาวชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไป  
๓. แหล่งทรัพยากรชีวภาพทางสมุนไพรที่มีค่าย่ิงของชุมชน 
๔. แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นป่าอนุรักษ์และพรรณไม้เอกลักษณ์ประจ าถ่ินของประเทศไทย 

F1A3 
F3A8 

๖. รวบรวมและขยายพันธ์ุกล้วยครบ
วงจรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีที่ 
๑ (นางอักษราพรรธน์  ชูภิรมย์) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เยาวชนเพ่ือปลูกฝังจิตส านัก
อนุรักษ์ 
๓. เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
๔. เพ่ือการพัฒนาเป็นสวนต้นแบบ 

๑. เกิดกิจกรรมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
๒. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

๑. จ านวนกล้วยใน group AA, AAA, AB, AAB, ABB, ABBB, AABB 
๒. ชนิดกล้วยที่เพ่ิมจ านวนข้ึนในแต่ละกลุ่ม 
๓. ผลผลิตจากกล้วยชนิดต่างๆ 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าเย่ียมชม 
๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตของพืชวงศ์กล้วย ที่มีความพึงพอใจ
ของผู้เข้าศึกษาเรียนรู้ 
 

F1A2 
F2A4 

๗. พันธ์ุพืชวงศ์กระดังงา 
(Annonaceae) ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช (อ.ภก.ดร.บุญส่ง หวัง
สินทวีกุล) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือด าเนินการศึกษา รวมรวมพืชวงศ์ไม้กระดังงา 
(Annonaceae) ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมข้อมูล
ทางพฤกษศาสตร์ และพฤกษเคมีเบื้องต้น 

๑. ได้สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. ได้รวบรวมพรรณพืชไม้วงศ์กระดังงา และมีข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ของพรรณพืชไม้วงศ์
กระดังงา (Annonaceae) เบื้องต้น ในเขต อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระยะปีที่ ๑  
จ านวน ๑๕ ตัวอย่าง 

F1A2 ๘. การส ารวจและศึกษาความหลาก ๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน ๑. ฐานข้อมูลความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพันธ์ุปลาท้องถ่ินของชุมชนบ้านปากพญา 



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F2A4 
F3A8 

ชนิดของพันธ์ุปลาทะเล บริเวณอ่าวปาก
พญา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (อ.สุร
ศักด์ิ สีชุม) 
 

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือศึกษาความหลากชนิดของชนิดพันธ์ุปลาบริเวณ
ชายฝั่งทะเล บริเวณอ่าวปากพญา  
๓. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ของชนิดพันธ์ุปลาท่ีชาวประมง
จับได้  
๔. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชนบ้านปากพญา 

๒. สื่อเผยแพร่ชนิดพันธ์ุปลาในท้องถ่ิน  
๓. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการส านึกและตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเล  
๔. สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนและกรณีศึกษาในรายวิชาชีววิทยาปลา 
 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

- งานวิจัยที่เผยแพร่ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

- ชาวบ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล 
- มีศูนย์เรียนรู้และแหล่งจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรทางทะเลของชุมชน 

F2A4 ๙. Medicinal under-exploited Thai 
Native Plants against 
Acanthamoeba, Leishmania 
donovani and Plasmodium 
falciparum – Toward South East 
Asia Collaboration Initiative  (รศ.
พญ.วีระนุช นิสภาธร) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. To obtain 3 novel plants with strong 
amoebicidal, antiplasmodial and antileishmanial 
activities in vitro cultivation. 
๓. To identify the active constituents in the 
aforementioned plants by chromatographic and 
spectroscopic techniques. 
๔. To determine IC50 of compounds against 
eukaryotic cells and specific parasites. 
๕. To entrap the active constituents in polymeric 
nanoparticle and anti-parasitic activity. 
๖. To study the mechanism of potent compounds 
and nano-particles. 

๑. To identify novel Thai herbal plants with amoebicidal, antimalarial and 
antileishmanial potentials. 
๒. The isolation, structural identification, active natural products with amoebicidal, 
antiplasmodial, or leishmanicidal activity in vitro. 
๓. Presentation of the novel finding to local as well as international conferences 
๔. Patent of the novel plant against Acanthamoeba, Plasmodium falciparum and 
Leishmania donovani. 
๕. Publication of at least 4 articles in peer reviewed journals. 
๖. Patent all novel medicinal plants according to Thailand 4.0 
๗. Setting up laboratory reference and a center of excellence for medicinal plants 
against antiparasitic properties. 
๘. Drugs development 



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F1A2 
F1A3 
F2A4 
F2A5 
F3A8 

๑๐. การส ารวจ การจ าแนกและการ
อนุรักษ์สายพันธ์ุต้นหม้อข้าวหม้อแกง 
ลิงในประเทศไทย (ผศ.ดร.พจมาลย์ สุร
นิลพงศ์) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. ส ารวจต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธ์ุใหม่ในภาคใต้ของ
ประเทศไทย 
๓. จ าแนกชนิดของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
๔. จ าแนกสายพันธ์ุหม้อข้าวหม้อแกงลิงในกลุ่ม N. 
milabilis  N. kongkandana  N. ampullaria  และ N. 
smilesii โดยใช้ลักษณะทางพฤษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของ
ละอองเกสรร่วมกับเคร่ืองหมายโมเลกุล AFLP และ 
Internal transcribed spacer (ITS) 
๕. จัดท าโรงเรือนรวบรวมสายพันธ์ุหม้อข้าวหม้อแกงลิงของ
ประเทศไทย ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๖. จัดท าหนังสือรวบรวมสายพันธ์ุหม้อข้าวหม้อแกงลิงของ
ประเทศไทย 
๗. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเมล็ด การปลูกเลี้ยง และ
การผสมพันธ์ุต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-บาลา อ าเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส ผู้ที่สนใจ นักเรียนและนักศึกษา 

๑. ได้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธ์ุใหม่ของประเทศไทย 
๒. สามารถจ าแนกชนิดของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-บาลา อ าเภอสุ
คิริน จังหวัดนราธิวาส 
๓. สามารถจ าแนกสายพันธ์ุหม้อข้าวหม้อแกงลิงในกลุ่ม N. mirabilis N. kongkandana  N. 
ampullaria  และ N. smilesii ได้ 
๔. ได้แหล่งรวบรวมสายพันธ์ุหม้อข้าวหม้อแกง-ลิง ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๕. ได้หนังสือรวบรวมสายพันธ์ุหม้อข้าวหม้อแกงลิงของประเทศไทย 
๖. บุคคลทั่วไปที่สนใจ นักเรียนและนักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเมล็ด การปลูก-
เลี้ยงและการผสมพันธ์ุต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง 
 

F1A3 
F2A4 
F3A8 

๑๑. การอนุรักษ์และส่งเสริมข้าวพันธ์ุ
พ้ืนเมืองด้ังเดิมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช (รศ.ดร.วาริน อินทนา) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือรวบรวมข้อมูลและสายพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองด้ังเดิมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีที่ ๑) 
๓. เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต การต้านทานต่อโรค และการ

ด้านนโยบาย 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (ปีที่ ๑-๔) 

ด้านวิชาการ 
๒. ได้สายพันธ์ุข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองด้ังเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีที่ ๑) 
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ให้ผลผลิตของข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองด้ังเดิม (พันธ์ุไข่มดร้ิน พันธ์ุ
ยาโค และพันธ์ุกาบด า) (ปีที่ ๑) 
๔. เพ่ือศึกษาการตอบสนองต่อสภาพดินปลูกในท้องถ่ิน 
สารเคมีและปุ๋ยเคมีของข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองท้องถ่ิน (ปีที่ ๒)  
๕. เพ่ือศึกษาแนวทางการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองที่
ตอบสนองต่อสภาพดินท้องถ่ิน (ปีที่ ๒) 
๖. เพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวพันธ์ุ
พ้ืนเมืองด้ังเดิมกับข้าวพันธ์ุเผยแพร่ (ปทุมธานี ๖๐) (ปีที่ ๓) 
เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณของสารที่มีประโยชน์ในเมล็ดข้าว
พันธ์ุพ้ืนเมือง (ปีที่ ๓) 
๗. เพ่ือจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้านการปลูกข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองที่
มีความย่ังยืนต่อไป (ปีที่ ๓-๔) 

๓. ทราบข้อมูลการเจริญเติบโต การต้านทานต่อโรค และการให้ผลผลิตของข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง
ด้ังเดิม (พันธ์ุไข่มดร้ิน พันธ์ุยาโค และพันธ์ุกาบด า) (ปีที่ ๑) 
๔. ทราบการตอบสนองต่อสภาพดินปลูกในท้องถ่ิน สารเคมีและปุ๋ยเคมีของข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง
ด้ังเดิม (ปีที่ ๒) 
๕. ได้เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองที่ตอบสนองต่อสภาพดินท้องถ่ินได้ (ปีที่ ๒) 

ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ อุตสาหกรรม 
๖. ทราบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองด้ังเดิมเปรียบเทียบกับข้าวพันธ์ุ
เผยแพร่ (ปทุมธานี ๖๐ และสังข์หยด) (ปีที่ ๓) 

ด้านสังคมและชุมชน 
๗. ได้ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปลูกข้าวพันธ์ุท้องถ่ินที่มีความย่ังยืน (ปีที่ ๔) 
๘. สร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดความรักต่อทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน (ปีที่ ๑-๔) 

การเผยแพร่ในวารสาร  
๙. อาจได้ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (ปีที่ ๔) 

หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
๑๐. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้สนใจทั่วไป 

 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๑. เกษตรกรมีการปลูกข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองมากย่ิงข้ึน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

๑. ทราบชนิดของสารต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ในข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง 

F1A3 
F2A4 

๑๒. การอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพ
มะนาวไข่พันธ์ุพ้ืนเมืองด้ังเดิมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช (รศ.ดร.วาริน อินทนา) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือรวบรวมข้อมูลมะนาวไข่สายพันธ์ุท้องถ่ินของอ าเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีที่ ๑) 

ด้านนโยบาย 
๑. ได้สานต่อโครงการวิจัยที่ตอบสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปีที่ ๑-๔) 

ด้านวิชาการ 
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๓. เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต ความต้านทาน
ต่อโรคและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของมะนาวไข่(ปีที่ ๑) 
๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิตของ
มะนาวไข่และวิธีอนุรักษ์พันธ์ุที่เหมาะสม (ปีที่ ๒) 
๕. เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (สารเก่ียวข้องกับกลิ่นหรือ
รสชาด และสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย) ของมะนาวไข่
เปรียบเทียบกับมะนาวพันธ์ุการค้าอื่น (ปีที่ ๒-๓) 
๖. เพ่ือจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูก
มะนาวไข่ และช่วยส่งเสริมอาชีพการปลูกมะนาวไข่ให้ยั่งยืน
ต่อไป (ปีที่ ๓-๔) 

๒. ทราบข้อมูลการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต ความต้านทานต่อโรคและคุณสมบัติอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องของมะนาวไข่พันธ์ุพ้ืนเมือง (ปีที่ ๑) 
๓. ทราบแนวทางการเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิตของมะนาวไข่พันธ์ุพ้ืนเมืองและวิธีอนุรักษ์พันธ์ุ
ที่เหมาะสม (ปีที่ ๒) 
๔. ทราบข้อมูลเชิงคุณภาพ (สารเก่ียวข้องกับกลิ่นหรือรสชาด และสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย) 
ของมะนาวไข่เปรียบเทียบกับมะนาวพันธ์ุการค้าอื่น (ปีที่ ๒-๓) 

ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ อุตสาหกรรม 
๕. ทราบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะนาวไข่พันธ์ุพ้ืนเมืองด้ังเดิมเปรียบเทียบกับมะนาว
พันธ์ุการค้า(ปีที่ ๓) 

ด้านสังคมและชุมชน 
๖. ได้ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปลูกมะนาวพันธ์ุท้องถ่ินที่มีความย่ังยืน (ปีที่ ๔) 
๗. สร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดความรักต่อทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน (ปีที่ ๑-๔)   

การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร  
๘. อาจได้ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (ปีที่ ๔) 

หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
๙. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวไข่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้สนใจทั่วไปแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๑. เกษตรกรมีการปลูกมะนาวไข่พันธ์ุพ้ืนเมืองมากย่ิงข้ึนอย่างน้อย ๑-๒ ราย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

๑. ทราบชนิดของสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ในมะนาวไข่พันธ์ุพ้ืนเมือง 

F2A4 
F3A8 

๑๓. การปลูกต้นชกเพ่ือเสริมรายได้และ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศชุมชนต้นน้ าปากพนัง 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

๑. ได้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับต้นชกและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของชุมชน 
๒. ได้รูปแบบการปลูกต้นชกที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือการฟ้ืนฟูนิเวศและเสริม



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์) 
 

๒. เพ่ือศึกษาแนวทางการปลูกต้นชกเพ่ือเป็นรายได้เสริม
ของชุมชนต้นน้ าปากพนัง 
๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการปลูกต้นชกเพ่ือการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศต้นน้ าปากพนัง 
๔. เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากต้นชก
ของชุมชนต้นน้ าปากพนัง 

เศรษฐกิจชุมชนต้นน้ า 
๓. ชุมชนสามารถน าความรู้การปลูกต้นชกเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนจากพ้ืนที่ภาคเหนือมาปรับ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และบริบทของชุมชนต้นน้ าปากพนัง     
๔. ชุมชนมีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเชิงเด่ียวจากการปลูกยางพารา สู่การท าเกษตร
ผสมผสานควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูระบบนิเวศโดยใช้ต้นชกซึ่งเป็นพืชประจ าถ่ินของพ้ืนที่ต้นน้ าปากพนัง 
๕. ได้ผลิตภัณฑ์จากต้นชกที่สามารถเพ่ิมมูลค่าเป็นสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน 
๖. ได้แนวทางการปลูกต้นชกเพ่ือเป็นเป็นพืชเสริมรายได้และอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศต้นน้ า 
๗. สร้างความตระหนักในคุณค่าของพันธ์ุไม้ท้องถ่ินและเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศต้นน้ า 

F1A2 
F2A4 
F3A8 

๑๔. รวบรวมภูมิปัญญาพ้ืนบ้านจาก
เอกสารโบราณภาคใต้ (ประเภทหนังสือ
บุด) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (นางจี
รังกานต์ ปักเข็ม) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือปริวรรตเอกสารโบราณจากภาษาท้องถ่ินภาคใต้เป็น
ภาษาไทยปัจจุบัน 
๓. เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ในการบ าบัดรักษาโรคที่ปรากฎใน
เอกสารโบราณ 
๔. เพ่ือรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาพ้ืนบ้านการใช้พืชสมุนไพร
รักษาโรคจากเอกสารโบราณภาคใต้  
๕. กระตุ้นหรือส่งเสริมให้มีการน าเอกสารที่มีการปริวรรต
แล้วไปวิจัยต่อยอด สร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการ
วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

๑. ร่วมสนองงานในพระราชด าริตามโครงการ อพ.สธ. 
๒. ได้อนุรักษ์ ท านุบ ารุง ส่งเสริม และน าต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านเอกสารโบราณท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน
มาสร้างสรรค์สังคม ต่อยอดเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ 
๓. เข้าใจค าศัพท์ภาษาถ่ินใต้และภาษาโบราณท่ีปรากฎในเอกสารโบราณ 
๔. ได้ศึกษาต ารายาท่ีใช้ในการบ าบัดรักษาโรคจากเอกสารโบราณ 
 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๑. มีเอกสารการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์เอกสารโบราณภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน ๑ เล่ม 
๒. จ านวนต ารายาที่ได้ศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารโบราณ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
๑. มีแหล่งข้อมูลส าหรับการสืบค้นเร่ืองต ารายาจากเอกสารโบราณภาคใต้ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

F2A5 
F3A8 

๑๕. คู่มือศึกษาชนิดสัตว์น้ าจากการท า
ประมงชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัด

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

๑. ผลิตสื่อความรู้พ้ืนฐานในรูปแบบโปสเตอร์และคู่มือสัตว์น้ าชายฝั่ง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับ
ชุมชน ข้อมูลชนิดสัตว์น้ าท่ีพบในพ้ืนที่จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สนับสนุนการด าเนินงานทางด้านการ



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นครศรีธรรมราช (ผศ.ดร.อมรศักด์ิ 
สวัสดี)  

๒. จัดท าคู่มือชนิดสัตว์น้ า พร้อมภาพประกอบส าหรับ
การศึกษาชนิดของสัตว์น้ าที่ได้จากการประมงชายฝั่ง ใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่ือมโยงกับการจับสัตว์น้ าโดย
เคร่ืองมือประมงและชีววิทยาของสัตว์น้ าโดยเฉพาะอย่างย่ิง
การแพร่กระจาย 

บริหารจัดการ ทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งของชุมชน เพ่ิมความเข้มแข็งของกลุ่มอนุรักษ์ของชุมในการ
เข้าถึงข้อมูลวิชาการ  ๑ชุด 
๒. จัดท าเป็นคู่มือเป็นรูปเล่มเผยแพร่ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ผู้สนใจ  ๑ เล่ม 
๓. ข้อมูลทางด้านความหลากหลายของชนิดพันธ์ุของสัตว์น้ า นับเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญย่ิงในการ
เป็นรากฐานของงานวิจัยในด้านอื่น ๆ ต่อไป (ฐานข้อมูล) 
๔. โปสเตอร์และคู่มือสัตว์น้ าชายฝั่ง เป็นองค์ความรู้ในพ้ืนที่ซึ่งจะมีประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆที่
ต้องการข้อมูลพ้ืนฐานชนิดสัตว์น้ าในพ้ืนที่ในอนาคต พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าชายฝั่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญของชุมชน และผู้ที่สนใจ ๑ ชุด 

F1A2 
F2A4 
F2A5 

๑๖. การส ารวจรวบรวมอาหารพ้ืนบ้าน
ด้ังเดิมที่ท าจากพืชผักท้องถ่ินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช (นางชลิดา  จันทร์ทิน) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒.เพ่ือการรวบรวม และอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้านในท้องถ่ินจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
๓.เพ่ือศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
การประกอบอาหารด้ังเดิมด้วยพืชผักพ้ืนบ้านแต่ละชนิด 
๔.เพ่ือรวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
ประกอบอาหารพ้ืนบ้านด้ังเดิมด้วยพืชผักท้องถ่ินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช มิให้สูญหายไปกับกาลเวลา 

๑. สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) 
๒. ได้รวบรวมและอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้านในท้องถ่ินที่สามารถประกอบอาหารได้ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
๓. ได้รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการประกอบอาหารด้ังเดิมด้วยพืชผัก พ้ืนบ้านแต่ละ
ชนิด 
๔. ได้ข้อมูลเป็นแหล่งความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการประกอบอาหารพ้ืนบ้านด้ังเดิมด้วยพืชผัก
ท้องถ่ิน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มิให้สูญหายไปกับกาลเวลา 

F3A8 ๑๗. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรใน 
ท้องถ่ินปากน้ าปากพญา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช (นายยุทธกาน ไชย
มณ)ี 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและคนทั่วไป 
๓. เพ่ือให้ประชาชนเห็นความส าคัญ และตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากร 

๑. ฐานข้อมูลความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพันธ์ุปลาท้องถ่ินของชุมชนบ้านปากพญา 
๒. สื่อเผยแพร่แนวทางและวิธีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู ทรัพยากรในท้องถ่ิน  
๓. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการส านึกและตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู      
ทรัพยากรทางทะเล 
๔. แหล่งเรียนรู้ของเยาวชน ชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง 
๕. จ านวนทรัพยากรเพ่ิมข้ึน 

F1A3 ๑๘. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิ ๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ในเขตพ้ืนที่อุทยานพฤกษศาสตร์ 



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F3A8 ปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทย ในเขตพ้ืนที่โครงการ
อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ (อ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช) 
 

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเยาวชนหรือกลุ่มสมาชิกขอ
งอพ.สธ. ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

F3A8 ๑๙. ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน 
เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ 
(นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความคิดและกระบวนการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้
เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก  
๓. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบแนวทาง
และหลักเกณฑ์การด าเนินงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและ
น าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ โดยใช้ปัจจัย
พืชเป็นหลักในการเรียนรู้     
๔. เพ่ือให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในบรรพชนของตน
และใฝ่รู้ในการศึกษารับรู้มรดกทางวัฒนธรรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๕. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม และปลูกฝัง
จิตส านึกดูแลรักษาธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

๑. เกิดกิจกรรมเพ่ือสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. เกิดการถ่ายทอดความรู้ความคิดและกระบวนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่า
ทันพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
๓. เกิดการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินงานสวนพฤก
ศาสตร์โรงเรียนและน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ โดยใช้ปัจจัยพืชเป็นหลักในการ
เรียนรู้ 
๔. เกิดการกระตุ้นให้เยาวชนและสังคมมีความภาคภูมิใจในบรรพชนของตนและใฝ่รู้ในการศึกษา
รับรู้มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๕. เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม และปลูกฝังจิตส านึกดูแลรักษาธรรมชาติอย่าง
ย่ังยืน 

F2A5 
F3A8 

๒๐. สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและฐานทรัพยากรชีวภาพ
ท้องถ่ินผ่านสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือสร้างเว็บท่าในการเข้าถึงข้อมูลด้านพันธุกรรมพืชและ

๑. เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพฤกษศาสตร์และฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในท้องถ่ินให้คงอยู่
ตลอดไป 
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และมีส่วนร่วมในยุคประเทศไทย ๔.๐ 
(ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์) 
 

ฐานทรัพยากรชีวภาพท้องถ่ิน 
๓. เพ่ือสร้างแพลตฟอร์มที่รองรับการบันทึกข้อมูลจากการ
ส ารวจพันธุกรรมพืชและฐานทรัพยากรชีวภาพท้องถ่ินโดย
สามารถบันทึกพิกัดของการส ารวจ 
๔. เพ่ือสร้างฐานการเรียนส าหรับให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป 
เข้าเรียนรู้บทเรียนมีชีวิตด้านพันธุกรรมพืชและฐาน
ทรัพยากรชีวภาพท้องถ่ินได้ด้วยตนเอง อย่างสนุกสนาน 
๕. เพ่ือสร้างแผนที่การค้นพบพันธุกรรมพืชและฐาน
ทรัพยากรชีวภาพท้องถ่ินชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย 

๓. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลเช่ือมโยงการเรียนรู้ของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์ท้องถ่ิน ของ อพ.สธ. 
ในพ้ืนที่รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

F1A2 
F1A3 
F2A4 

๒๑. การเก็บรวมรวมหน้าวัวสายพันธ์ุ
ไทย (นางราตรี นิตยเดชพัฒน์) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือรวบรวมศึกษาและพัฒนาศักยภาพของหน้าวัวสาย
พันธ์ุไทยด้วยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือและปลูกเพ่ือทดสอบ
ผลผลิต 
๓. เพ่ือเก็บรวมรวมหน้าวัวสายพันธ์ุไทยไว้เป็นฐาน
พันธุกรรมในการปรับปรุงพันธ์ุ 

๑. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นแหล่งรวบรวมสายพันธ์ุหน้าวัวพันธ์ุไทย 
๒. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการปลูกหน้าวัวสายพันธ์ุไทยในเชิงการค้าเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
เกษตรกรและผู้สนใจ 
๓. งบบุคลากรเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ที่สนใจท าปัญหาพิเศษ/โครงงาน 
เก่ียวกับการปลูกเลี้ยงหน้าวัวจ านวน  ๒ คน (๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) 

F3A8 ๒๒. โครงการนักพฤกษศาสตร์ท้องถ่ิน  
รุ่นที่ ๓ (นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ให้แก่คนในชุมชน
และผู้สนใจทั่วไป 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการ
ส ารวจเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูลพรรณไม้ตามหลักวิชา
ทางพฤกษศาสตร์ 
๔. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เข้าร่วมมีความรัก และเห็น

๑. เกิดกิจกรรมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
๒. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการส ารวจเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูลพรรณไม้ตาม
หลักวิชาทางพฤกษศาสตร์ 
๓. ผู้เข้าอบรมมีความรู้เบื้องต้นในด้านพฤกษศาสตร์ การจ าแนกพรรณไม้ และตรวจเอกลักษณ์พืช 
๔. ได้สร้างกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ 
๕. ได้บริการทางวิชาการแก่สังคม  



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คุณค่าของพืชพรรณไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ 
๕. เพ่ือสร้างเครือข่ายนักพฤกษศาสตร์ 

๖. เป็นการสร้างเครือข่ายในการท างานด้านพฤกษศาสตร์ 

F3A8 ๒๓. โครงการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 
รุ่นที่ ๖ (นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการ
ส ารวจเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูลพรรณไม้ตามหลักวิชา
ทางพฤกษศาสตร์ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในด้านพฤกษศาสตร์ 
การจ าแนกพรรณไม้ และตรวจเอกลักษณ์พืช 
๔. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนมีความรัก และเห็นคุณค่า
ของพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติ 
๕. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกความกล้า
แสดงออก ภาวะความเป็นผู้น า 

๑. เกิดกิจกรรมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
๒. นักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการส ารวจเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล  
พรรณไม้ตามหลักวิชาทางพฤกษศาสตร์ 
๓. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในด้านพฤกษศาสตร์ การจ าแนกพรรณไม้ และตรวจเอกลักษณ์พืช 
๔. สร้างกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ 
๕. นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกความกล้าแสดงออก ภาวะความเป็นผู้น า 
๖. เป็นการสร้างเครือข่ายในการท างานด้านพฤกษศาสตร์ 

F3A7 ๒๔. อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  เป็นสถานที่แสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยา เพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ใช้ในการศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบของสื่อนิทรรศการ 
ประสบการณ์เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ น าไปสู่การสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากร
และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ รวมทั้งยังท าหน้าท่ีเป็นพ้ืนที่ที่ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึง
องค์ความรู้ทางทรัพยากรของประเทศด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็น
การพัฒนาก าลังคนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและมรดกทางวัฒนธรรม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก
เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ประชาชน และนักท่องเท่ียว 

F3A8 ๒๕. โครงการเตรียมความพร้อมการเป็น
เจ้าภาพ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถ่ินประจ าปี

๑.ได้สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
๒. เกิดความพร้อมสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 
ประโยชน์แท้แก่มหาชน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งบประมาณ ๒๕๖๓ และงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 
๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก 
๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

๓. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบในคณะกรรมการให้มีความรู้ความเข้าใจงานสูงสุด 

F3A8 ๒๖. บริหารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(อาจารย์สุธีระ  ทองขาว) 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
๒. เพ่ือเป็นแหล่งประสานงานของ อพ.สธ. – มวล. ให้กับ
บุคคลในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๓. เพ่ือให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ มีความ
ต่อเน่ืองในทุกๆ ปี 
๔. เพ่ือสนับสนุนการประสานงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายใน
การปฏิบัติงาน 

๑. ผู้เข้าร่วมได้รับทราบนโยบาย ในการท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. ผู้เข้าร่วมสามารถด าเนินงานตามกรอบกิจกรรมของโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
๓. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานและสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่อไป 
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ อพ.สธ. 
๕. เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงในการเชิญชวนให้ อบต. ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

F3A8 ๒๗. โครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการใน
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. ปี พ.ศ.๒๕๖๒ (อาจารย์สุธีระ  
ทองขาว) 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ.  
๓. เพ่ือร่วมประชุมวิชาการ 
๔. เพ่ือประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก 
๕. เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนงานโครงการสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 

๑. มีบูทนิทรรศการที่สวยงามและร่วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  
๒. ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ ฐานทรัพยากรชีวภาพ กายภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ให้คงอยู่สืบเน่ืองคู่สังคมไทยตลอดไป 
๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ให้แก่บุคคลที่ให้ความสนใจ
และผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” 
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ อพ.สธ. 



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F3A8 ๒๘. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.- 
มวล.  ให้มีความต่อเน่ืองในการเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
 

http://rspg.wu.ac.th/ 
 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
๒. เพ่ือเป็นแหล่งประสานงานของ อพ.สธ. – มวล. ให้กับ
บุคคลในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๓. เพ่ือให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ มีความ
ต่อเน่ืองในทุกๆ ปี 
๔. เพ่ือสนับสนุนการประสานงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายใน
การปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 
๑. มีเว็บไซด์ของหน่วยงาน มวล. - อพ.สธ. ท่ีเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยและมีการ
ปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปีงบประมาณ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าเย่ียมชมเวบไซด์ 
๒. เป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัย และงานโครงการที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ 

 

F3A8 ๒๙. การสนับสนุนเครือข่าย C-อพ.สธ. 
ภาคใต้ตอนบน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ (อาจารย์สุธีระ  ทองขาว) 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือเป็นแหล่งประสานงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
และสถาบันอุดมศึกษาอื่นในภาคใต้ตอนบน 
๓. เพ่ือให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริ มีความต่อเน่ือง
ในทุก ๆ ปี ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
๔. เพ่ือสนับสนุนการประสานงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายใน
การปฏิบัติงาน 

- มีการประชุมแลกเปลี่ยนของหน่วยงาน มวล. และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ทุก ๆ ๔ 
เดือน 
- เผยแพร่งานของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน 

 

รวมทั้งสิ้น ...๗... กิจกรรม  จ านวน ...๒๙... โครงการ   
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