
แผนปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

โครงการดานสิ่งแวดลอม , โครงการดานการเกษตร , โครงการดานคุณภาพชีวิต , โครงการดานวิถีชีวิต 

(1) ชื่อโครง สงเสริมและสนบัสนนุการบริการวิชาการตามแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น อพ.สธ. เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น และ 

(2) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการตามแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นราชภัฏตามศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (โครงการที่ 29)   

ชื่อสวนราชการ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

(3) 
ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

(4) 
วัตถุประสงคการดําเนินงาน 

(5) พื้นที่ดําเนินการ 
 

(6) 
เปาหมาย 

(7) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(8) 
แหลง

งบประมาณ 

(9) 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(10) 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 หมูที ่ ตําบล อําเภอ ปริมาณ หนวยนับ 

กิจกรรมที ่1 การ
วิเคราะหลําดับนิ
วคลีโอไทดจาก
ยีน rbcl, rpoB, 
matK, trnH-
psbA และ 
atpF-atpH ของ
ตนประ ใน
จังหวันครศรี
ธรรมราช 

1. เพ่ือสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือออกแบบไพรเมอรในการเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรมในคลอโรพลาสตของยีน rbcL, rpoB และ
matK ของตนประ 
3. เพ่ือวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดในคลอโรพลาสตจาก
ยีน  rbcL, rpoB และmatK ในคลอโรพลาสตของตน
ประ 

4 ทาง้ิว เมือง 5 ครั้ง 70,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-ก.ค.2562 ผลสําเร็จของงานวิจัยครั้งน้ีอยูในระดับ P คือ
เปนผลสําเร็จที่เปนองคความรู สามารถที่จะ
ไปสูการวิจัยในระยะตอไปได โดยสามารถนํา
ไพรเมอรท่ีออกแบบไดไปใชเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรมเพ่ือใชในการศึกษาโครงสรางพันธุ
ศาสตรประชากรทําใหทราบรูปแบบของ
โครงสรางประชากรและแนวโนมในการเพ่ิม
หรือลดขนาดของประชากรของปลาเห็ดโคน
สามารถที่จะอธิบายความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและการเกิดการแยกกลุมของ
ประชากร และสามารถนําไปใชในงานระบุ
ชนิด (DNA barcode)และแหลงที่มาของปลา
เห็ดโคนได  อีกทั้งนักปรับปรงุพันธุและนัก
อนุรักษสามารถนําขอมูลน้ีไปใชเปนขอมูลใน
การจัดการปลาเห็ดโคนในประเทศไทยใหยังคง
ความหลากหลายทางพันธุกรรมเอาไว 

 

 

 

 

 



 

(3) 
ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

(4) 
วัตถุประสงคการดําเนินงาน 

(5) พื้นที่ดําเนินการ 
 

(6) 
เปาหมาย 

(7) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(8) 
แหลงงบประมาณ 

(9) 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(10) 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 หมูที ่ ตําบล อําเภอ ปริมาณ หนวยนับ 

กิจกรรมที ่2 
ความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมและ
การออกแบบ
ไพรเมอรเพ่ือใช
เพ่ิมปริมาณ 
สารพันธุกรรม
ของยีนใน 
cytochrome c 
Oxidase (COI) 
ในไมโทคอนเด
รียของปลา 
เห็ดโคน 
(Sillago 
sihama) 

1. เพ่ือสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือออกแบบไพรเมอรในการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม
ในไมโทคอนเดรียของยีน cytochrome c oxidase I 
(COI) ของปลาเห็ดโคน  
3. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของลําดับนิวคลีโอไทดของ
ยีน cytochrome c oxidase I ในปลาเห็ดโคนทีอ่าศัยใน
ภาคใตตอนลางของประเทศไทย 

4 ทาง้ิว เมือง มรภ.
นครศรธีรร
มราช 

5 ครั้ง 70,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-
ก.ค.2562 

ผลสําเร็จของงานวิจัยครั้งน้ีอยูในระดับ P คือเปน
ผลสําเร็จที่เปนองคความรู สามารถทีจ่ะไปสูการวิจัย
ในระยะตอไปได โดยสามารถนําไพรเมอรท่ีออกแบบ
ไดไปใชเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมเพ่ือใชในการศึกษา
โครงสรางพันธุศาสตรประชากรทําใหทราบรูปแบบ
ของโครงสรางประชากรและแนวโนมในการเพ่ิมหรอื
ลดขนาดของประชากรของปลาเห็ดโคนสามารถที่จะ
อธิบายความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเกิด
การแยกกลุมของประชากร และสามารถนําไปใชใน
งานระบุชนิด (DNA barcode)และแหลงทีม่าของปลา
เห็ดโคนได  อีกทั้งนักปรับปรงุพันธุและนักอนุรักษ
สามารถนําขอมูลน้ีไปใชเปนขอมูลในการจัดการปลา
เห็ดโคนในประเทศไทยใหยังคงความหลากหลายทาง
พันธุกรรมเอาไว 

กิจกรรมท่ี 3 
การเพาะเล้ียง
เน้ือเย่ือพืช
สมุนไพรและ
กลวยไมปา
เพ่ือการ
อนุรักษ 

1. เพ่ือสนองพระราชดารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือขยายพันธุและรวบรวมสายพันธุกลวยไมปา 
(กลวยไมหางชาง, เอื้องไอยเรศ, เขากวางแดง, 
กุหลาบกระเปาปด, เข็มแสด, สามปอยขุนตาล, ชางเผือก, 
สิงโตรวงขาว, กลวยไมแปรงสีฟน และ ชางนาว) 
และพืชสมุนไพร (วานคางคาวเขียว, วานคางคาวดา, มะรุม
, กระบองเพชร และ ฮารโวเทีย) โดยวิธีการ 
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 
3. เพ่ือใหความรูเทคนิคดานการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชแก
โรงเรียนและหนวยงานตาง  ๆ
4. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูทางดานพืช/การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
พืช 

4 ทาง้ิว เมือง มรภ.
นครศรธีรร
มราช 

5 ครั้ง 42,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ม.ค 2561.-
มิ.ย.2562 

1. เพ่ือสนองพระราชดารโิครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพ่ือขยายพันธุและรวบรวมสายพันธุกลวยไมปา 
(กลวยไมหางชาง, เอื้องไอยเรศ, เขากวางแดง, 
กุหลาบกระเปาปด, เข็มแสด, สามปอยขุนตาล, 
ชางเผือก, สิงโตรวงขาว, กลวยไมแปรงสีฟน และ 
ชางนาว) และพืชสมุนไพร (วานคางคาวเขียว, วาน
คางคาวดา, มะรุม, กระบองเพชร และ ฮารโวเทีย) 
โดยวิธีการ เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ  
3. เพ่ือใหความรูเทคนิคดานการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช
แกโรงเรียนและหนวยงานตาง  ๆ 
4. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูทางดานพืช/การเพาะเล้ียง
เน้ือเย่ือพืช 

        



(3) 
ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

(4) 
วัตถุประสงคการดําเนินงาน 

(5) พื้นที่ดําเนินการ 
 

(6) 
เปาหมาย 

(7) 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

(8) 
แหลง

งบประมาณ 

(9) 
ระยะเวลา
ดําเนินกา

ร 

(10) 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 หมูที ่ ตําบล อําเภอ ปริมาณ หนวยนับ 

กิจกรรมที ่4 
การเก็บรักษา
พันธุพรรณไม
นํ้าสกุลใบพาย
บริเวณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครศรีธรรมร
าชในสภาพ
ปลอดเช้ือ 

1.เพ่ือสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)  
2 เพ่ือขยายพันธุพรรณไมนาสกุลใบพายโดยการเพาะเล้ียง
เน้ือเย่ือนละเก็บรกัษาพรรณไมนาสกุลใบพายในสภาพ
ปลอดเช้ือ  
3 เพ่ือศึกษาผลของสารไซโตไคนินตอการเกดิยอดรวมของ
พรรณไมนาสกุลใบพายในสภาพปลอดเช้ือ  
4 เพ่ือศึกษาผลของสารออกซินตอการเกิดรากของพรรณไม
นาสกุลใบพายในสภาพปลอดเช้ือ  
5 เพ่ือศึกษาการยายปลูกนละการอนุบาลพรรณไมนาสกุล
ใบพาย  
6 เพ่ือบูรณาการโครงการวิจัย การบรกิารทางวิชาการ
รวมกับการเรียนการสอนในรายวิชาสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช นละรายวิชาทาง
ชีววิทยา 

4 ทาง้ิว เมือง 
มรภ.
นครศรธี
รรมราช 

5 ครั้ง 70,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-
ก.ค.2562 

1 สามารถขยายพันธุพรรณไมนาสกุลใบพายไดจานวน
มากในระยะเวลาส้ัน โดยการใชเทคนิคการเพาะเล้ียง
เน้ือเย่ือพืช 
2 สามารถอนุรักษพันธุกรรมพรรณไมนาสกลุใบพาย
ในสภาพปลอดเช้ือ 
3. เปนศูนยการเรียนรูการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพรรณไม
นา ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
 

กิจกรรมที ่5 
การคัดเลือกรา
เอนไดไฟทที่
ผลิตสารดาน
จุลินทรียกอโรค 
จากตน
โคลงเคลงที ่
ข้ึนในเหมืองแร
เหล็กเกา ตําบล
กรุงชิง อําเภอ
นบพิตํา จังหวัด
นครศรธีรรมรา
ช 

1.เพ่ือเปนแนวทางสนองพระราชดําริในโครงการ อพ.สธ.  
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารทีรง
สืบสานงานตอจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยทรัพยากรและจัดทําขอมูล
ทรัพยากรทองถ่ิน  โดยบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
ในทองถ่ิน 
3. เพ่ือสนับสนุนและสงเสรมิการบรกิารจัดการสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อพ.สธ. 
4  เพ่ือสงเสรมิการเรียนรูและความเขมแข็งใหกับ
มหาวิทยาลัย 
5  เพ่ือแยกราเอนโดไฟทจากตนโคลงเคลงที่ข้ึนบนเหมือง
แรเหล็กเกา ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพและจําแนกชนิดของ
ราที่มีฤทธ์ิดี 
6.6  เพ่ือใหผูทีเ่กี่ยวของสามารถนําขอมูลทีไ่ดจากงานวิจัย
เบ้ืองตนไปใชประโยชน 

4 ทาง้ิว เมือง 
มรภ.
นครศรธี
รรมราช 

5 ครั้ง 54,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-
ก.ค.2562 

1  เพ่ือเปนแนวทางสนองพระราชดําริในโครงการ 
อพ.สธ.  ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกมุารทีรงสืบสานงานตอจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
2  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยทรัพยากรและจัดทํา
ขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน  โดยบุคลากรในสถานศึกษา
และชุมชนในทองถ่ิน 
3  เพ่ือสนับสนุนและสงเสรมิการบรกิารจัดการสืบ
สานโครงการอันเน่ืองมาจากพราะราชดําริ อพ.สธ. 
4  เพ่ือสงเสรมิการเรียนรูและความเขมแข็งใหกับ
มหาวิทยาลัย 
.5  เพ่ือแยกราเอนโดไฟทจากตนโคลงเคลงที่ข้ึนบน
เหมืองแรเหล็กเกา ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพและ
จําแนกชนิดของราที่มีฤทธ์ิดี 
6  เพ่ือใหผูทีเ่กี่ยวของสามารถนําขอมูลที่ไดจาก
งานวิจัยเบ้ืองตนไปใชประโยชน 



(3) 
ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

(4) 
วัตถุประสงคการดําเนินงาน 

(5) พื้นที่ดําเนินการ 
 

(6) 
เปาหมาย 

(7) 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

(8) 
แหลง

งบประมาณ 

(9) 
ระยะเวลา
ดําเนินกา

ร 

(10) 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 หมูที ่ ตําบล อําเภอ ปริมาณ หนวยนับ 

กิจกรรมที ่6 
การพัฒนา
ผลิตภัณฑผง
โรยขาวจากผัก
เหลียง 

1. เพ่ือศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการทําแหงผักเหลียงเพ่ือ
ผลิตเปนผงโรยขาว 
2. เพ่ือศึกษาสูตรผงโรยขาวจากผักเหลียงทีผู่บริโภคยอมรับ 
3. เพ่ือศึกษาอายุการเก็บรกัษาของผงโรยขาวจากผักเหลียง  
 

4 ทาง้ิว เมือง 5 ครั้ง 70,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-
ก.ค.2562 

ทองถ่ินมีผลิตภัณฑตนแบบผงผักเหลียงโรยขาวเพ่ือ
เพ่ิมรูปแบบการบรโิภคผักพ้ืนบาน และมีโอกาส
ประชาสัมพันธไปใหชุมชนอื่นรูจักผักเหลียง  ชวย
สงเสริมการบริโภคผักเหลียงซ่ึงเปนผักพ้ืนบานภาคใต
และเปนการสงเสริมการเพาะปลูกผักเหลียง สามารถ
ชวยอนุรักษพันธุกรรมผักเหลียงซ่ึงเปนผักพ้ืนบาน
ทองถ่ินภาคใตไวได 

กิจกรรมที ่7 
การพัฒนาฟลม
อัจฉริยะสําหรับ
ติดตามการเนา
เสียของปลาโดย
ใชแปงสาคู 
รวมกับสารสกัด
แอนโทไซยา
นินจากดอก
อัญชัน 

1.  เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2.  เพ่ือสกัดและพิสูจนเอกลักษณสารแอนโทไซยานินจากด
อกอัญชัน 
3.  เพ่ือผลิตฟลมบงช้ีอัจฉริยะ 
4.  เพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพทางกลและพิสูจน
เอกลักษณของฟลมบงช้ีอัจฉริยะ 
5 เพ่ือศึกษาการตอบสนองตอการเปล่ียนสีของฟลมบงช้ี
อัจฉริยะเม่ือคาความเปนกรด-ดาง เปล่ียนแปลง ในการ
ติดตามการเนาเสียของปลา 

4 ทาง้ิว เมือง 5 ครั้ง 50,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-
ก.ค.2562 

1. เพ่ือสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2.เพ่ือสกัดและพิสูจนเอกลักษณสารแอนโทไซยา
นินจากดอกอัญชัน 
3.  เพ่ือผลิตฟลมบงช้ีอัจฉริยะ 
4.  เพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพทางกลและพิสูจน
เอกลักษณของฟลมบงช้ีอัจฉริยะ 
9.5 เพ่ือศึกษาการตอบสนองตอการเปล่ียนสีของฟลม
บงช้ีอัจฉริยะเม่ือคาความเปนกรด-ดาง เปล่ียนแปลง 
ในการติดตามการเนาเสียของปลา 

กิจกรรมที ่8 เจ
ลแตมสิวนาโน
จากสารสกัดใบ
สาบเสือและใบ
ชุมเห็ดแทศ 

1 เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเจลแตมสิวจากสารสกัดใบสาบเสือ
และชุมเห็ดเทศทีมี่ประสิทธิภาพที่ดีในการ        ยับย้ังเช้ือ
ที่กอใหเกดิสิว (Propionibacterium acnes (P. acnes) 
และ Staphylococcus epidermidis         (S. 
epidermidis) 
 

4 ทาง้ิว เมือง 5 ครั้ง 44,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-
ก.ค.2562 

1.สามารถพัฒนาเจลแตมสิวที่มีประสิทธิภาพดีได 
2.เผยแพรงานวิจัยเปนบทความวิจัยฉบับเต็มวารสารท่ี
อยูในฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS หรือ ISI ไดอยาง
นอย 1 ฉบับ 
3.บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนรายวิชา
โครงการวิจัยทางเคมี และการบรกิารวิชาการแก
ชุมชน 

 

 

 

 



(3) 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(4) 
วัตถุประสงคการดําเนินงาน 

(5) พื้นที่ดําเนินการ 
 

(6) 
เปาหมาย 

(7) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(8) 
แหลง

งบประมาณ 

(9) 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(10) 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 หมู
ที ่

ตําบ
ล 

อําเภอ ปริมาณ หนวย
นับ 

กิจกรรมที ่9 การใช
ประโยชนจากสาหรายทุน
จากชายฝงทะเลอาวทองคํา 
อําเภอทาศาลา  
สําหรับผลิตนํ้าหมักชีวภาพ
ตอการเจริญเติบโตของ
พรรณไมนํ้าอนูเบียสบารเทอ
รี ่

1.เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลของนํ้าหมักจากสาหรายทุนทีร่ะดับ
ความเขมขนตางๆตอการเจรญิเติบโตของตนออนอนูเบียสบาร
เทอรี ่

4 ทาง้ิว เมือง 5 ครั้ง 70,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-ก.ค.
2562 

1.  เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลของนํ้าหมักจากสาหรายทุนที่
ระดับความเขมขนตางๆตอการเจริญเติบโตของตนออนอนู
เบียสบารเทอร่ี 
3.นักศึกษาไดเรียนรูการทําโครงการวิจัยเกษตรกรนําไปใช
ประโยชนได 

กิจกรรมที ่10 การศึกษา
ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและ
ความเปนพิษของสารสกดัมะ
เมา 
และหญาหนูตนตอ
เซลลมะเร็งเตานมเพาะเล้ียง 

1. เพ่ือสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระจากสารสกัดจากมะเมาและ
หญาหนูตน 
3. เพ่ือศึกษาฤทธ์ิในการยับย้ังเซลลมะเร็งเตานมเพาะเล้ียงจาก
สารสกัดจากมะเมาและหญาหนูตน 

4 ทาง้ิว เมือง 5 ครั้ง 47,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-ก.ค.
2562 

1. ทราบฤทธ์ิในตานอนุมูลอิสระจากสารสกดัมะเมาและ
หญาหนูตน 
2. ทราบถึงฤทธ์ิในการยับย้ังเซลลมะเร็งเตานมเพาะเล้ียง
จากสารสกัดมะเมาและหญาหนูตน 
3. สามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนายาตานมะเร็งเตานมที่
สกัดมาจากสารสกดัจากพืชสมุนไพรไทยเพ่ือใชในการรักษา
คนไขที่ปวยดวยโรคมะเร็งเตานม 
4. นําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑธรรมชาติ 

กิจกรรมที ่11 ฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระ ตานเช้ือ
แบคทีเรีย และปรมิาณสารฟ
นอลิกทั้งหมดในยางสาคู 

1  เพ่ือเปนแนวทางสนองพระราชดําริในโครงการ อพ.สธ.  ที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงสืบสาน
งานตอจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2.  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยทรัพยากรและจัดทําขอมูล
ทรัพยากรทองถ่ิน  โดยบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนใน
ทองถ่ิน 
3.  เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการบรกิารจัดการสืบสานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพราะราชดําริ อพ.สธ. 
4.  เพ่ือสงเสรมิการเรียนรูและความเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัย 
9.5  เพ่ือฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ  ตานเช้ือแบคทีเรีย และหา
ปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมดจากยางสาคู 
6.6  เพ่ือใหผูทีเ่กี่ยวของสามารถนําขอมูลทีไ่ดจากงานวิจัย
เบ้ืองตนไปใชประโยชน 

4 ทาง้ิว เมือง 5 ครั้ง 47,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-ก.ค.
2562 

1  เพ่ือเปนแนวทางสนองพระราชดําริในโครงการ อพ.สธ.  
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารทีรง
สืบสานงานตอจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2.  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยทรัพยากรและจัดทําขอมูล
ทรัพยากรทองถ่ิน  โดยบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
ในทองถ่ิน 
3.  เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการบรกิารจัดการสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพราะราชดําริ อพ.สธ. 
4.  เพ่ือสงเสรมิการเรียนรูและความเขมแข็งใหกับ
มหาวิทยาลัย 
 



(3) 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(4) 
วัตถุประสงคการดําเนินงาน 

(5) พื้นที่ดําเนินการ 
 

(6) 
เปาหมาย 

(7) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(8) 
แหลง

งบประมาณ 

(9) 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(10) 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 หมู
ที ่

ตําบ
ล 

อําเภอ ปริมาณ หนวย
นับ 

กิจกรรมที ่12 ความสัมพันธ
ของปริมาณฟลาโวนอยด
รวมและปริมาณฟนอลิกรวม
ตอฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของ
ตนราชพฤกษ 

1. เพ่ือสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือทดสอบหาความสัมพันธของปริมาณฟลาโวนอยดรวม 
ปริมาณฟนอกลิกรวมที่มีตอฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของตนราช
พฤกษ 

4 ทาง้ิว เมือง 5 ครั้ง 35,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-ก.ค.
2562 

1. ไดทราบถึงความสัมพันธระหวางปรมิาณฟลาโวนอยด
รวม ปริมาณฟนอลิกรวมที่มีตอฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของ
ตนราชพฤกษ  
2. นําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ   ธรรมชาติ 

กิจกรรมที ่13 ศูนยเรียนรู
อนุรักษ พัฒนา และการใช
ประโยชนจากปาสาคู 

1. เพ่ือสํารวจพ้ืนทีปาสาคู ตําบลทาง้ิว อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรธีรรมราช 
2. เพ่ือสํารวจการใชประโยชนจากปาสาคู  ตําบลทาง้ิว อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3. เพ่ือเปนศูนยการเรียนรู การอนุรกัษปาสาคู และการใช
ประโยชนอยางย่ังยืน 

4 ทาง้ิว เมือง 5 ครั้ง 50,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-ก.ค.
2562 

ไดเผยแพร แลกเปล่ียนเรียนรู องคความรูดานการอนุรกัษ 
การใชประโยชนจากปาสาคูทั้งรูปแบบด้ังเดิมซ่ึงเปนภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และองคความรูยุคไทยแลน 4.0  ภายใต
พ้ืนฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที ่14 การเพาะเล้ียง
เน้ือเย่ือกลวยไมสิงโตรวงขาว
และการตรวจสอบความ
แปรปรวน 
ทางพันธุกรรมดวย
เครื่องหมายเอสเอสอาร 

1. เพ่ือสนองพระราชดารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาริฯ(อพ.สธ.) 
2.เพ่ือศึกษาผลของชนิดและระดับความเขมขนตางๆของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตตอพัฒนาการเจริญและการเพ่ิมจานวน
ตนกลวยไมสิงโตรวงขาว 
3. เพ่ือตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของตนกลวยไม
สิงโตรวงขาวดวยเครื่องหมายดีเอน็เอ 
(4) เพ่ือบูรณาการโครงการวิจัย การบรกิารทางวิชาการรวมกับ
การเรียนการสอนในรายวิชาการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชและ
รายวิชาทางชีววิทยา 

4 ทาง้ิว เมือง 5 ครั้ง 70,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-ก.ค.
2562 

1. เพ่ือสนองพระราชดารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาริฯ(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือศึกษาผลของชนิดและระดับความเขมขนตางๆของ
สารควบคุมการเจรญิเติบโตตอพัฒนาการเจริญและการ
เพ่ิมจานวนตนกลวยไมสิงโตรวงขาว 
3. เพ่ือตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของตน
กลวยไมสิงโตรวงขาวดวยเครื่องหมายดีเอน็เอ 
4. เพ่ือบูรณาการโครงการวิจัย การบรกิารทางวิชาการ
รวมกับการเรียนการสอนในรายวิชาการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
พืชและรายวิชาทางชีววิทยา 

กิจกรรมที ่15 การ
สรางสรรคผลงานศิลปะภาพ
พิมพแกะไมชุด "สวนดอกไม
ทองถ่ินที่เขามหาชัย" 

1. เพ่ือสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพแกะไม ชุด “สวน
ดอกไมทองถ่ินที่เขามหาชัย” 
3. เพ่ือใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดเรียนรูขอมูลดอกไม
ทองถ่ินผานการปฏิบัติงานศิลปะภาพพิมพแกะไม 
ตามกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ 

4 ทาง้ิว เมือง 5 ครั้ง 35,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-ก.ค.
2562 

1. องคความรูทางศิลปกรรมศาสตรท่ีสามารถนํามาบูรณา
การการเรียน 
การสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
 2.  แนวทางการนําไปประยุกตในการพัฒนาผลงาน
ศิลปกรรมพ้ืนบาน 

 

 



(3) 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(4) 
วัตถุประสงคการดําเนินงาน 

(5) พื้นที่ดําเนินการ 
 

(6) 
เปาหมาย 

(7) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(8) 
แหลง

งบประมาณ 

(9) 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(10) 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 หมู
ที ่

ตําบ
ล 

อําเภอ ปริมาณ หนวย
นับ 

กิจกรรมที ่16 ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร และการใช
ประโยชนของตนประ  
(Elateriospermum tapos) 
ในจังหวัดนครศรธีรรมราช 

1. เพ่ือสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร และการใชประโยชน
ของตนประ (Elateriospermum tapos) ในจังหวัด
นครศรธีรรมราช 

4 ทาง้ิว เมือง 5 ครั้ง 56,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-ก.ค.
2562 

1. ทราบขอมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร และการใช
ประโยชน ตนประ(Elateriospermum tapos) ในจังหวัด
นครศรธีรรมราช สามารถนํามาวางแผนพัฒนาการใช
ประโยชนและการอนุรกัษอยางย่ังยืน  
 

กิจกรรมที ่17 โครงการ
แขงขันวาดภาพระบายสีทาง
พฤกษศาสตรครั้งที่ 10 
สัปดาหวันวิทยาศาสตร 
แหงชาติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรธีรรมราช ระดับ
ชวงช้ันที่ 2 (ป.4-ป.6) ชวง
ช้ันที่ 3 (ม.1-ม.3) และชวง
ช้ันที่ 4 (ม.4-ม.6) ประจําป 
2562 

1. เพ่ือสนองพระราชดารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาริฯ(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจและแสดง
ความสามารถในการวาดภาพระบายสีทางพฤกษศาสตร 
3. เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสทดสอบความสามารถของตนเอง 

4 ทาง้ิว เมือง 
มรภ.

นครศรธีรร
มราช 

1 ครั้ง 37,000 บาท งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-ก.ค.
2562 

1. เพ่ือสนองพระราชดารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาริฯ(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจและ
แสดงความสามารถในการวาดภาพระบายสีทาง
พฤกษศาสตร 
3. เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสทดสอบความสามารถของ
ตนเอง 

กิจกรรมที ่18 โครงการ
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช 

1. เพ่ือสนองพระราชดํารโิครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ  
2.เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ                                            
3.ดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ 
4การบรกิารวิชาการในการขับเคล่ือนโครงการอนุรกัษพันธุกรรม
พืช 

4 ทาง้ิว เมือง 
มรภ.

นครศรธีรร
มราช 

1 ครั้ง 116,000 งบประมาณจาก 
อพ.สธ. 

ธ.ค 2561.-ก.ค.
2562 

1.เพ่ือดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมในโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วาง
ไว 
2.เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลการดําเนินงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริระหวางหนวยงานตาง เๆพ่ือมา
นํามาสูการพัฒนากจิกรรมใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน 
โดยสนองพระราชดํารโิครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
ฯ  
3. เพ่ือดําเนินการบรกิารวิชาการในการขับเคล่ือนโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯใหเปนตามวัตถุประสงค และ
สนองพระราชดํารโิครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  
4.เพ่ือดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมโครงการอนุรกัษ
พันธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก 
พระราชดําริฯ   

 


