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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต (อพ.สธ.-มสด) 

  1,000,000 936,360.50 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพ่ือศึกษา รวบรวม
และจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ที่ส าคัญ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์และการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
2. เพ่ือส่งเสริมการน า
ทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมา
สร้างนวัตกรรมใน
รูปแบบของเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ 
(creative economy) 
3. เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกี่ยวกับ
นวัตกรรมในงานด้าน
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ใน

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช/ภูมิปัญญา 
     1. รวบรวมพรรณไม้และ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่
เก่ียวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ใน
พ้ืนที่ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง 
นครนายก 
     2. รวบรวมข้อมูลสมุนไพร 
ได้แก่ ลูกหว้า ผลปลัง ใบเตย 
อัญชัน มะม่วงหาวมะนาวโห่ ใน
พ้ืนที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 
2. กรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช/ภูมิ
ปัญญา 
มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนา

 ปีงบประมา
ณ 2559 มี
การเปลี่ยน
รูปแบบการ
ด าเนินงาน
เป็นการบูร
ณาการการ
ด าเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรม
ร่วมกันตาม
นโยบาย
ของ
มหาวิทยาลั
ย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

รูปแบบต่าง ๆ ท้ังใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

ผลิตภัณฑ์จากพืชและสมุนไพรที่ได้
ท าการศึกษาวิจัย โดยใช้พืชหลัก 2 
ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิแดงและลูก
หว้า โดยสามารถพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 5 ประเภท 
19 ผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 
     1. ประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน
จากข้าวหอมมะลิแดง ได้แก่ น้ ายา
ซักผ้าเด็ก 
     2. ประเภทผลิตภัณฑ์ความงาม
จากข้าวหอมมะลิแดง ได้แก่ โลช่ัน
ทาผิว และผลิตภัณฑ์ขัดผิว 
     3. ประเภทผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพจากข้าวหอมมะลิแดง ได้แก่ 
โยเกิร์ตพร้อมด่ืมรสธรรมชาติ และ
รสงาด า 
     4. ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
จากลูกหว้า ได้แก่ ขนมจีนอบแห้ง
น้ ายากะทิพร้อมบริโภค, ขนมกัมมี่, 
คุกกี้, ไอศกรีมโยเกิร์ต, ขนมไทย 
(ขนมโคและถ่ัวแปบ) และซอสลูก
หว้าท่ีใช้รับประทานคู่กับอาหาร
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

คาวหวาน 
     5. ประเภทผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางจากลูกหว้า ช่ือชุด
“WiWa” ได้แก่ Color off cream, 
Bouncing powder cream, 
Whipping touch blush, 
Mousse eye shadow, Cream 
lip , Loose powder, Aqueous 
manicure, BB cushion, Cream 
lip 
 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช/ภูมิปัญญา 
     1. ผลิตสื่อการเรียนรู้ 1 ชุด 
เร่ืองลูกหว้าและข้าวหอมมะลิแดง 
ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ 
     2. จัดท าส าเนาสื่อการเรียนรู้ 
เร่ือง ลูกหว้าและข้าวหอมมะลิแดง 
เพ่ือใช้ส าหรับเผยแพร่ จ านวน 300 
ชุด 
 
๓. กรอบการสร้างจิตส านึก 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช/ภูมิปัญญา 
1. จัดนิทรรศการ จัดท าสื่อแผ่นพับ
และไวนิล เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการ
สาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ดังน้ี 
     1.1 งานระดับหน่วยงานและ
ชุมชน (7 คร้ัง) 
          1) จัดนิทรรศการ สืบสาน 
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินไทย“อนุรักษ์ เผยแพร่ และ
สร้างจิตส านึก” ณ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 
          2) จัดนิทรรศการเผยแพร่
องค์ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์
ทรัพยากร ณ โรงเรียนอนุบาล
นนทบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 
2559 
          3) จัดนิทรรศการการ
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในวันที่ 25 
กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียน  
นวมินราชานุสรณ์ จังหวัด
นครนายก 
          4) จัดนิทรรศการเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ และสาธิตการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง 
นครนายก 
          5) จัดนิทรรศการเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ และสาธิตการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียนวัด
ล าดวนและชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 28 – 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
          6) จัดนิทรรศการเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ และสาธิตการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ 30 – 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
          7) จัดนิทรรศการเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ และสาธิตการ
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ผลิตผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียนพรพงษ์
กุลและชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
จังหวัดสระแก้ว วันที่ 26 – 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
     1.2 งานระดับประเทศ (2 คร้ัง) 
          1) จัดนิทรรศการในงาน
เปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการหลวงฯ 
ณ กรมการข้าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยได้
เผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับข้าว ท่ี
ได้ด าเนินการในโครงการ อพ.สธ.-
มสด. ได้แก่ 
          - การสาธิตการท าคุกกี้ข้าว
ไรซ์เบอร่ีไส้สับปะรด 
          - การสาธิตการท าน้ ายาซัก
ผ้าเด็ก โยเกิร์ต และ Body Lotion 
          - การสาธิตการท า 
Lipstick และ Sleeping Mask 
          - การแจกซีดีสื่อการเรียนรู้ 
เร่ืองหว้าและข้าวหอมมะลิแดง 
     นอกจากน้ี ยังได้รับความ
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ร่วมมือจากส านักกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการจัด
นิทรรศการจากโครงการข้าวสวน
ดุสิตด้วย 
          2) จัดแสดงและเผยแพร่
ผลงานในงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: หวนดู
ทรัพย์สิ่งสินตน” ระหว่างวันที่ 21 
– 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้น าผลงาน 
อพ.สธ.ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ
อันดับ 2 จากการประกวดผลงาน
ในงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ของสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งจัดข้ึน ณ อาคาร
รักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
ไปจัดแสดงในงาน ท้ังในรูปแบบ
โปสเตอร์และชุดผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 
          - ชุดผลิตภัณฑ์“RICE 
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STORY” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
และเคร่ืองส าอางเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ 
แชมพู, ครีมนวดผม, สบู่ก้อนท า
ความสะอาดผิว, โลช่ันบ ารุงผิว, 
เจลขัดผิว, ครีมพอกผิว, ครีมนวด
ตัว, ลิปบาล์ม, ข้าวตู, ไส้กรอกไก่
รมควัน และเคร่ืองด่ืมข้าวไรซ์เบอร์
ร่ีผสมธัญพืช โดยหลักสูตร
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ ส านักงานวิทยาเขต
สุพรรณบุรี 
          - ชุดผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางสบู่เหลวและแป้งน้ า
ลดแบคทีเรียที่มีส่วนผสมสารสกัด
สมุนไพรอินทนิลน้ า  โดยหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          - ชุดผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดในครัวเรือน ได้แก่ น้ ายาล้าง
จาน น้ ายาซักล้าง น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
ที่มีส่วนผสมจากอัญชัน โดย
หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะ
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ตามแผนแม่บท 
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รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     1.3 งานระดับนานาชาติ (1 
คร้ัง) 
          1) จัดนิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
South East Asian Association 
for Institutional Research 
International Conference 
2016 (SEAAIR) คร้ังที่ 16 
“Academic and Social 
Engagements in Higher 
Education” วันที่ 21 – 23 
กันยายน พ.ศ. 2559 ณ อาคาร
รักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ร่วมกับตัวแทน
คณะท างานในโครงการ อพ.สธ.-
มสด. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
และศูนย์ e-learning ร่วมแสดงผล
งาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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          - การจัดแสดงผลิตภัณฑ์
จากข้าวหอมมะลิแดง 
          - การจัดแสดงผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางจากลูกหว้า 
          - การสาธิตการท าขนมโค 
และขนมถ่ัวแปบ 
          - การเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย 
เร่ืองหว้าและข้าวหอมมะลิแดง 
     ซึ่งการด าเนินงานในคร้ังน้ี 
มหาวิทยาลัยได้รับความสนใจจาก
ผู้ร่วมงาน ตัวแทนมหาวิทยาลัยจาก
ต่างประเทศ และคณะกรรมการจัด
งานเป็นอย่างมาก ตลอดจนได้รับ
ความช่ืนชมและเงินสนับสนุนการ
วิจัย จ านวน 10,000 บาท จาก
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุม 
 
2. การเผยแพร่องค์ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ 
     2.1 จัดท าโฮมเพจทาง 
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Facebook เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
โครงการฯ และเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ โดยมีผู้
เข้าถึงเพจ 8,112 คน และมีการมี
ส่วนร่วมในการโพส 3,218 คร้ัง 
     2.2 เผยแพร่องค์ความรู้ลง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก 
 
3. การเผยแพร่องค์ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่นๆ 
     3.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ใน
หนังสือพิมพ์ข่าวเด็ดท้องถ่ิน ปีที่ 13 
ฉบับที่ 180 ประจ าวันที่ 1-31 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ของจังหวัด
นครนายก 
     3.2 สถานีวิทยุกระจายเสียง
กองทัพบกโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า FM 89.75 MHz. 
จังหวัดนครนายก 
     3.3 เสียงตามสายเทศบาล
ต าบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก 
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การด าเนินงานบริหารจัดการ
โครงการฯ โดย สถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้ด าเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าและรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-
มสด.) จ านวน 4 คร้ัง ดังน้ี 
1. ประชุมคณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานฯ คร้ังที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ 
ห้องประชุม 1208/1 อาคาร 1 ช้ัน 
2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. ประชุมคณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานฯ คร้ังที่ 2/2559 เมื่อ
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วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ 
ห้องประชุม 1208/1 อาคาร 1 ช้ัน 
2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
3. ประชุมคณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานฯ คร้ังที่ 3/2559 เมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ 
Sharing Room ช้ัน 1 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
4. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ คร้ังที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ 
ห้องประชุม ลิขิต 1 โรงแรมสวน
ดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  รวม...1...โครงการ   1,000,000 936,360.50      

 


