
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 

 

การวิจัยทรัพยากร

วัฒนธรรมและ ภูมิ

ปญญาเชิงคติชน

วิทยาของชาวเขา

เผากะเหรี่ยงแบาน

แมจองไฟ อำเภอ

ลอง จังหวัดแพร 

  80,000 79,988 จัดสรรจาก

งบประมาณ

แผนดินท่ีไดรับ

ตามโครงการ 

อพ.สธ.-มสด. 

เพ่ือวิจัยทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาเชิงคติชนวิทยา

ของชาวเขาเผากระเห

รี่ยงบานแมจองไฟ 

อำเภอลอง จังหวัด

แพร 

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลการวิจัย ตาม

วิธีวิจัยทางคติชนวิทยา คือการ

สัมภาษณเชิงลึก (in-depth 

interview) ปราชญชาวบานผูท่ีมี

ความรู จำนวน 4 ครั้ง เพ่ือให

ชุมชนเปาหมายมีการจัดเก็บ

ทรัพยากรภูมิปญญาและการ

อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นทางดาน

คติชนวิทยา ผลการวิจัยมีขอมูล 5 

ประเภท ดังนี้    

  1. พิธีกรรม ประเพณี จำนวน 4 

เร่ือง   

  2. ความเชื่อ จำนวน 5 เร่ือง   

สถาบันภาษา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

การ

ดำเนินงาน

ครอบคลุม

กิจกรรมที่ 

F3A8 ดวย 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

  3. วัฒนธรรมการแตงกาย 

จำนวน 1 เร่ือง   

  4. วรรณกรรมพ้ืนบาน ตำนาน 

จำนวน 15 เร่ือง   

  5. วัฒนธรรมวัตถุ จำนวน 1 เร่ือง   

  รวมขอมูลเชิงคติชนวิทยาท่ีพบ

จากการวิจัย มีจำนวนท้ังหมด 26 

เรื่อง 

  รวม 1 โครงการ   80,000 79,988      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หนา 3 

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

สวนดุสิต 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

สำหรับผูใหญ 

วัยกลางคนท่ี

เหมาะสมจากภูมิ

ปญญาไทยสูการตอ

ยอดเชิงธุรกิจ 

  200,000 200,000 จัดสรรจาก

งบประมาณ

แผนดินท่ีไดรับ

ตามโครงการ 

อพ.สธ.-มสด. 

1. การสำรวจเก็บ

รวบรวมขอมูล

ทรัพยากรซ่ึงเปนพืช

ในทองถิ่นท่ีนำไปใช

ประโยชน 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ

และนวัตกรรมท่ีไปใช

ประโยชนดาน

ผลิตภัณฑสำหรับ

ผูใหญวัยกลางคน 

3. มีการจัดกิจกรรม

พิเศษสนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร 

1. ดำเนินการสำรวจ ศึกษา

รวบรวมขอมูลทรัพยากรท่ี

เกี่ยวของกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑสำหรับผูใหญวัย

กลางคนท่ีเหมาะสม ไดแก 

สมอพิเภก ซ่ึงพบไดในพ้ืนท่ี

จังหวัดนครนายก 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับ

ผูใหญวัยกลางคนท่ีเหมาะสม

ของโครงการและออกแบบ

บรรจุภัณฑ เปนผลิตภัณฑ 3 

ประเภทผลิตภัณฑ ไดแก 

Home Care, Beauty Care, 

Health Care ประเภท

ผลิตภัณฑละ 3 ชนิด รวมเปน

ผลิตภัณฑท้ังสิ้น 9 ชนิด 

ประกอบดวย  

  2.1 น้ำยาบวนปาก  

  2.2 ยาสีฟน  

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การ

ดำเนินงาน

ครอบคลุม

กิจกรรมที่ 

F1A2 และ 

F3A8 ดวย 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

  2.3 Top – to - toe       

  2.4 ครีมนวดหนา  

  2.5 สครับผิวแบบเจล  

  2.6 น้ำมันนวดผอน

คลายสปา  

  2.7 น้ำมันนวด  

  2.8 พลาสเตอรบรรเทาปวด 

  2.9 ลูกประคบ 

3. เผยแพรองคความรูสูชุมชน 

โดยนำเสนอองคความรูจาก

การพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับ

ผูใหญ 

วัยกลางคน สนับสนุนและเปด

โอกาสใหเยาวชนและ

ประชาชนไดศึกษาเกี่ยวกับ

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น ในรูปแบบของ

การจัดนิทรรศการและเผยแพร

โดยสื่อตางๆ เชน การทำ

เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 

วิธีการถายทอดองคความรู 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หนา 5 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

และตอบผลการประเมินความ

พึงพอใจจากผูเขารวมชมการ

สาธิตการทำ และทดลองใช

ผลิตภัณฑ  ณ ชุมชนไทยเวียง 

ในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี 1 ตำบลศรี

นาวา และหมูท่ี 7 หมูท่ี 8 

ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก ในวันท่ี 28 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 

2 มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 

 

การพัฒนาชุด

ผลิตภัณฑอาหาร

สุขภาพสำหรับวัย

ผูใหญวัยกลางคนจาก

ขาว กข 43 และ

สมุนไพรในทองถ่ิน จ.

สุพรรณบุรี 

  150,000 150,000 จัดสรรจาก

งบประมาณ

แผนดินท่ีไดรับ

ตามโครงการ 

อพ.สธ.-มสด. 

1. การสำรวจเก็บ

รวบรวมขอมูล

ทรัพยากรซ่ึงเปนพืช

ในทองถิ่นท่ีนำไปใช

ประโยชน 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ

และนวัตกรรมท่ีไปใช

ประโยชนดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพ

สำหรับวัยผูใหญ และ

วัยทำงาน  

1. ดำเนินการสำรวจ ศึกษา

รวบรวมขอมูลทรัพยากรท่ี

เกี่ยวของกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑสุขภาพสำหรับวัย

ผูใหญและวัยทำงาน ไดแก ขาว 

กข 43 และมะมวงหาวมะนาวโห 

2. การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ

สุขภาพสำหรับวัยผูใหญและวัย

ทำงาน จากขาว กข 43 และ

มะมวงหาวมะนาวโห และ

ออกแบบบรรจุภัณฑ จำนวน 4 

ผลิตภัณฑ ประกอบดวย   

หลักสูตรเทคโนโลยี

การประกอบอาหาร

และการบริการ 

โรงเรียนการเรือน  

วิทยาเขต

สุพรรณบุรี 

การ

ดำเนินงาน

ครอบคลุม

กิจกรรมที่ 

F1A2 และ 

F3A8 ดวย 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. มีการจัดกิจกรรม

พิเศษสนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร 

  2.1 เครื่องดื่มโพรไบโอติก  

  2.2 ขนมปงเสริมกาบาและ

สมุนไพร  

  2.3 น้ำมะมวงหาวมะนาวโห

เขมขนเสริมคอลลาเจน   

  2.4 หม่ีกรอบชนิดแทง 

3. เผยแพรองคความรูสูชุมชน 

โดยนำเสนอองคความรูจากการ

พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพสำหรับ

วัยผูใหญและวัยทำงาน จากขาว 

กข 43 และมะมวงหาวมะนาวโห 

ใหแก กลุมวิสาหกิจชุมชน ใน

จังหวัดสุพรรณบุร ีจำนวน 3 

แหง ไดแก 

  3.1 กลุมวิสาหกิจชุมชนขาว

หอมดี ต.สนามคลี อ.เมือง จ.

สุพรรณบุรี วันท่ี 28 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 

  3.2 กลุมวิสาหกิจชุมชนโคก

ครามพัฒนา อ.บางปลามา จ.



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หนา 7 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สุพรรณบุร ีวันท่ี 28 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 

  3.3 กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตร

เมืองเหนอ อ.บางปลามา จ.

สุพรรณบุรี 

วันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

3 มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

จากแหวเชิง

หัตถกรรม 

  120,000 120,000 จัดสรรจาก

งบประมาณ

แผนดินท่ีไดรับ

ตามโครงการ 

อพ.สธ.-มสด. 

1. การสำรวจเก็บ

รวบรวมขอมูล

ทรัพยากรซ่ึงเปนพืช

ในทองถิ่นท่ีนำไปใช

ประโยชน 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ

และนวัตกรรมท่ีไปใช

ประโยชนดานงาน

ศิลปะประดิษฐ 

3. มีการจัดกิจกรรม

พิเศษสนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร 

1. พ้ืนท่ีสำรวจความตองการใน

ชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตร

สรางสรรคสมหวังท่ีวังยาง ต.

วังยาง อ.ศรีประจันต จ.

สุพรรณบุร ีเพ่ือการนำพืชใน

ทองถิ่น ไดแก แหว มาพัฒนา

เปนผลิตภัณฑเชิงหัตถกรรม 

ไดแก งานจักสานจากตนแหว 

และดินปนจากเปลือกแหว 

ท้ังนี้ ชุมชนดังกลาวสนใจ

ตองการใหพัฒนาผลิตภัณฑ

จากตนแหวเพ่ือนำไปสงเสริม

การทองเท่ียวของชุมชน 

หลักสูตร 

คหกรรมศาสตร  

โรงเรียนการเรือน  

วิทยาเขต

สุพรรณบุรี 

การ

ดำเนินงาน

ครอบคลุม

กิจกรรมที่ 

F1A2 และ 

F3A8 ดวย 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หนา 8 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2. ศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสมใน

การพัฒนา  งานจักสานจากตน

แหว โดยเพ่ิมความเหนียว

ใหแกตนแหวเพ่ือใหเหมาะสม

กับการจักสาน โดยขึ้นรูปเปน

ชะลอม จำนวน 4 รูปแบบ 

ไดแก 

  2.1 ชะลอมจุก  

  2.2 ชะลอมหูห้ิว  

  2.3 ชะลอมหูห้ิวทรงรี    

  2.4 เขงชะลอมกลม 

3. เผยแพรองคความรูสูชุมชน 

โดยนำเสนอองคความรูจาก

การพัฒนาผลิตภัณฑจากแหว

เชิงหัตถกรรม ใหแก สมาชิก

กลุมจักรสานในชุมชน บานหมู 

8 ต.บางยาง อ.ศรีประจันต จ.

สุพรรณบุรี จำนวน 20 คน 

รวมกันแลกเปลี่ยนและเสนอ

แนวความคิดตอการจักสาน
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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 

ผลิตภัณฑจากตนแหว เม่ือวันท่ี 

24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

4 มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

เคร่ืองหอมไทยสวน

ดุสิตจากมรดกภูมิ

ปญญาสูการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สรางสรรค 

  100,000 55,000 จัดสรรจาก

งบประมาณ

แผนดินท่ีไดรับ

ตามโครงการ 

อพ.สธ.-มสด. 

1. รวบรวมพรรณไม

และลักษณะทาง

พฤกษศาสตร ท่ี

เกี่ยวของในการพัฒนา

ผลิตภัณฑเครื่องหอม

ไทยสวนดุสิต 

2. เพ่ือวิเคราะห

องคประกอบทางเคมี

และทางกายภาพของ

ผลิตภัณฑเครื่องหอม

ไทยสวนดุสิต 

3. เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑและเผยแพร

องคความรูของ

ผลิตภัณฑเครื่องหอม

ไทยสวนดุสิต 

พัฒนาผลิตภัณฑเครื่องหอม

ไทยสวนดุสิตจากมรดกภูมิ

ปญญาสูการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสรางสรรค ไดแก น้ำ

อบไทยสวนดุสิต โดย

ดำเนินการวิเคราะห 

สวนประกอบทางกายภาพจาก

สวนประกอบจากการผลิต 

“น้ำอบไทยสวนดุสิต” 

ประกอบดวยสวนผสมจากพันธุ

ไม 6 ชนิด และวิเคราะห 

องคประกอบทางเคมีโดยใช

เคร่ืองมือและเทคนิค

Chromatography-mass 

spectrometry ใน

หองปฏิบัติการ พบองคประกอบ 

3 ประเภทดังนี้  

   1. น้ำหอม (fragrance) รอย

ละ 60-80 โดยปริมาตร     

สถาบันภาษา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

การ

ดำเนินงาน

ครอบคลุม

กิจกรรมที่ 

F1A2 และ 

F3A8 ดวย 
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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 

   2. สาร d-camphene ซ่ึงพบ

มากแกนจันทนเทศ รอยละ 5-

15 โดยปริมาตร  และ 

   3. สาร beta-pinene รอยละ 

20-30 โดยปริมาตร ซ่ึง 

พบมากในผิวมะกรูด เปน 

กลุมน้ำมันหอมระเหย 

รวมท้ัง การออกแบบสื่อ

ประชาสัมพันธน้ำอบไทยสวน

ดุสิต จำนวน 1 ชุด  

  รวม 4 โครงการ   570,000 525,000      
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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 

สวนดุสิต 

การพัฒนา

ฐานขอมูลและ

เว็บไซตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่อง มา

จากพระราชดำริฯ 

มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต (อพ.สธ.-

มสด.) 

  30,000 30,000 จัดสรรจาก

งบประมาณ

แผนดินท่ีไดรับ

ตามโครงการ 

อพ.สธ.-มสด. 

1. เพ่ือศึกษารวบรวม

ปรับปรุงฐานขอมูล

ทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่นท่ีสำคัญ 

2. เพ่ือเผยแพร

นวัตกรรมท่ีเกี่ยวของ

กับองคความรูดาน

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่นใน

ระดับ ชาติและชุมชน

ในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกสให

เขาถึงขอมูลในปจจุบัน 

ปรับปรุงฐานขอมูลพันธุพืชและ

การนำไปใชประโยชนของพืช 

ดานอาหารและเคร่ืองสำอาง

สำหรับผูใหญวัยกลางคน 

นำเสนอในรูปแบบของเว็บไซต

ประกอบดวย 

    - ปรับปรุงขอมูลพันธุไมท่ี

เกี่ยวของกับอาหารและ

เครื่องสำอางสำหรับผูใหญวัย

กลางคน 

    - ปรับปรุงขอมูลวิดีโอตาม

โครงการ อพ.สธ.-มสด. 

    - ปรับปรุงขอมูลภาพกิจกรรม 

และเอกสารโครงการ 

    - การปรับปรุงฐานขอมูล 

อพ.สธ.-มสด. 

(http://rspg.dusit.ac.th/index

.php/tree)       

สำนกั 

วิทยบริการ  

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การ

ดำเนินงาน

ครอบคลุม

กิจกรรมที่ 

F3A8 ดวย 
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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 

    - หนาเว็บไซตโครงการ 

อพ.สธ.-มสด. ป พ.ศ. 2563 

(http://rspg.dusit.ac.th/63/) 

  รวม 1 โครงการ   30,000 30,000      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 

การจัดกิจกรรมสะ

เต็มศึกษาเพ่ือ

ปลูกฝงจิตสำนึก

การอนุรักษ

พันธุกรรมพืชของ

เด็กปฐมวัย 

  100,000 94,007.05 

 

 

จัดสรรจาก

งบประมาณ

แผนดินท่ีไดรับ

ตามโครงการ 

อพ.สธ.-มสด. 

สงเสริมใหเด็กปฐมวัย

มีจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

ในทองถิ่น โดยการ

จัดการจัดกิจกรรมสะ

เต็มศึกษา เพ่ือปลูกฝง

จิตสำนึกการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชของเด็ก

ปฐมวัย 

ดำเนินการกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพ่ือ

ปลูกฝงจิตสำนึกการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชของเด็กปฐมวัย ใหแก

นักเรียนระดับชั้น อนุบาลปท่ี 1 – 

อนุบาลปท่ี 3 โดยดำเนินการจัด

ในชวงกิจกรรมหลักของโรงเรียน 

(กิจกรรมเสรี) ทุกวัน วันละประมาณ 

50 นาที ซ่ึงกิจกรรมของแตละ

ระดับชั้น มีหัวขอ ดังนี้  
   1. ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 ตกแตง

ใหสวยดวยพันธุพืช 
   2. ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 พันธุพืช

สรางสรรค 
   3. ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 3 นิทาน

อนุรักษพันธุพืช  
โดยคุณครูปฐมวัยดำเนินการจัด

กิจกรรมท่ีเนนนำประเด็นการ

อนุรักษพันธุพืชมาเปนหลักในการ

ดำเนินการวางแผนและออกแบบ

กิจกรรมตามแนวทางการจัด

กิจกรรม สะเต็มศึกษา ดวย

กระบวนการอภิปราย การทำงาน

โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ 

การ

ดำเนินงาน

ครอบคลุม

กิจกรรมที่ 

F1A2 และ 

F2A4 ดวย 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ภาคสนาม การนำเสนอ การสืบคน 

และการจัดแสดงเพ่ือใหนักเรียนได

เรียนรูและลงมือกระทำดวยตนเอง  
2 มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 

การจัดทำสื่อการ

เรียนรูมัลติมีเดีย 

  170,000 170,000 จัดสรรจาก

งบประมาณ

แผนดินท่ีไดรับ

ตามโครงการ 

อพ.สธ.-มสด. 

การจัดทำวิดีทัศน

เผยแพรโครงการ/

กิจกรรม ภายใต 

อพ.สธ. ในรูปแบบสื่อ 

1. ผลิตสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-

มสด.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563จำนวน 1 ชุด ท่ีมีเนื้อหา ใน

ดานตาง ๆ เชน ขอมูลทาง

พฤกษศาสตร  สรรพคุณ การ

นำมาใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ  

โดยมีกรอบเนื้อหาดังนี ้

• ขอมูลทางพฤกษศาสตร 

• ขอมูลการปลูก และการดูแลรักษา 

• ขอมูลทางสมุนไพร / สรรพคุณ

ทางยา / ประโยชนดานตางๆ  

• ขอมูลทางโภชนาการ 

• ขอมูลทางผลิตภัณฑและการแปร

รูป 

(1) ผลิตภัณฑสำหรับผูใหญวัย

กลางคน 

   - สครับผิวแบบเจล 

ศูนย  

e-Learning 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

   - น้ำยาบวนปาก 

   - พลาสเตอรบรรเทาปวด 

(2) ผลิตภัณฑจากแหวเชิงหัตถกรรม 

2. จัดทำสำเนาสื่อการเรียนรูเพ่ือ

เผยแพร จำนวน 100 ชุด 

 

3 มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 

การบริหารจัดการ

โครงการ 

  50,000 33,844.50 จัดสรรจาก

งบประมาณ

แผนดินท่ีไดรับ

ตามโครงการ 

อพ.สธ.-มสด. 

เพ่ือจัดประชุมติดตาม

ความกาวหนาและ

จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานประจำป 

1. จัดประชุมเพ่ือเตรียมความพรอม

และติดตามความกาวหนา และ

สรุปผลการดำเนินงานรวมท้ังสิ้น 2 

ครั้ง ดังนี ้

    - การประชุมคณะทำงาน อพ.สธ.-

มสด. ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันพุธ 

ท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

    - การประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงาน อพ.สธ.- มสด. ครั้งท่ี 

1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 3 กันยายน 

พ.ศ. 2563 

2. จัดทำรายงานสรุปผลการ

ดำเนินงาน 

สถาบันภาษา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

  รวม 3 โครงการ   320,000 297,851.55      

 


