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กรอบการเรียนรูทรัพยากร (กิจกรรมที่ 3 กจิกรรมปลูกรักษาทรัพยากร) หนวยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี ้  
 

ลําดับ 
 

หนวยงาน 
 

ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 
(บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค 

 
ผลการดําเนินงาน บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม 

โครงการปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

  - - - จํานวน 10 ชนิด/ 
เพื่อรวบรวมพันธุ
ไม (ไมมีคาและให
รมเงา) และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  

มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการปลูกตนไม
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว ใหรมเงา และเปนแหลงเรียนรูของ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได
เขามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน
มากกวา 10 ชนิด เชน ตนประดู  ตน
อินทนิล ตนแคนา ตนตะแบก ตนศรีตรัง 
ตนหวา ตนมะขาม ตนไทร ตนกระทิง ตน
มะฮอกกานี เปนตน 

งานอาคารสถานที่และ         
ภูมิสถาปตย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 

F1A3 

  รวม 1 โครงการ          
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กรอบการใชประโยชน (กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร) หนวยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี ้  

 
ลําดับ 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 
(บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค 

 
ผลการดําเนินงาน บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม 

โครงการวิจัยการคัด
แยกอิพิไฟติกและเอน
โดไฟติกจุลินทรียจาก
ใบสมโอ เพื่อใชควบคุม
โรคทางใบ     

  N/A N/A ทุนวิจัย
งบประมาณ

แผนดิน 

เพื่ออนุรักษใช
ประโยชน
ทรัพยากร/เพื่อคัด
แยกเช้ืออีพิไฟต
และเอนโดไฟต 
(แบคทีเรีย  ยีสต 
และรา) จากใบสมโอ 

ไดเชื้อแบคทีเรีย รา ยีสต และแอคติมัย
สีทที่เปนอีพิไฟตจากใบสมโอ และไดเชื้อ
อีพิไฟตและเอนโดไฟตที่มีประสิทธิภาพใน
การควบคุมเชื้อกอโรคทางใบในสมโอ  

อาจารย ดร.กัญญา สอนสนิท/              
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

F2A4 

2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม 

โครงการวิจัยการ
ประเมินความสามารถ
ในการทนทานตอความ
เค็มของสมโอ  

  N/A N/A ทุนวิจัย
งบประมาณ

แผนดิน 

เพื่อใชประโยชน 
นําไปสูการ
พัฒนาการผลิต/ 
เพื่อศึกษา
ความสามารถใน
การทนเค็มของสม
โอพันธุตางๆ 

ความสามารถในการทนเค็มของสมโอ
พันธุการคา คือ ทองดี ขาวน้ําผึ้ง และ
ขาวใหญ ซึ่งเปนสายพันธุที่มีความเสี่ยงสูง
ที่จะไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุนในชวง
ฤดูแลง และความสามารถทนเค็มของสม
โอสายพันธุตางๆ คือ ขาวพวง ขาวแปน 
ขาวแตงกวา ทาขอย และทับทิมสยาม ซึ่ง
นําไปสูการพัฒนาพันธุตนตอสมโอให
สามารถทนตอความเค็มของดินและ
น้ํ า เค็ ม ในอนาคต ทรีท เมนตที่ ได รับ
สารละลายเกลือที่ ระดับ  16 dS.m-1 
พบวากลุมพันธุทนทานตอความเค็ม 3 
อันดับแรก คือ พันธุขาวแตงกวา พันธุ
ขาวนาผึ้ง และพันธุขาวพวง สวนพันธุที่มี
ความออนแอ คือ พันธุขาวกลุน พันธุทา
ขอย และพันธุทองดี 

อาจารย ดร.เสาวณี คงศร/ี  
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

F2A4 
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ลําดับ 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 
(บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค 

 
ผลการดําเนินงาน บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 

3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม 

โครงการวิจัยปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการติดผล
ของมะพราวน้ําหอม 

  N/A N/A ทุนวิจัย
งบประมาณ

แผนดิน 

เพื่อใชประโยชน 
นําไปสูการ
พัฒนาการผลิต/ 

จํานวนดอกเพศผูและเพศเมียในชวงเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน และการออกจั่นชวง
เดือนกันยายน-พฤศจิกายนมีปริมาณ
ลดลง โดยมีบางตนไมออกจั่น และมี
จํานวนดอกเพศเมียนอยกวาชวงเวลา
อื่นๆ ดังน้ัน การติดผลนอยของมะพราว
น้ําหอมอาจเปนผลมาจากการงอกของ
ละอองเกสรนอย ความไมสมดุลของดอก
เพศผู  เพศเมีย การมีอาหารสะสมไม
เพียงพอ ขาดความสมดุลของธาตุอาหาร 
ความ ไม สม ดุ ลของสารควบคุ มการ
เจริญเติบโต 

รศ.ดร.พงษนาถ นาถวรานันต/ 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

F2A4 

  รวม 3 โครงการ          
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กรอบการสรางจิตสํานึก (กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร) หนวยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี ้  

 
ลําดับ 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 
(บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค 

 
ผลการดําเนินงาน บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม 

โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนรูพรรณพืช
สมุนไพรสําหรับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

  40,000 40,000 งบประมาณ
แผนดิน 

เพื่อเสริมสราง
กระบวนการเรียนรู
สูนักเรียน/ 
เผยแพรสื่อเรียนรู
พรรณพืชสมุนไพร
สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาใหกับ
โรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษา ใน
พื้นที่จังหวัด
นครปฐม  

ขอมูลพรรณพืชสมุนไพร สวนปาสมุนไพร
วัดปลักไมลาย ต. ทุงขวาง อ. กําแพงแสน 
จ. นครปฐม จํานวน 25 ชนิด ถูกนํามา
พัฒนาสื่อเรียนรูพรรณพืชสมุนไพรสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา สําหรับโรงเรียน
ระดั บป ระถม ศึกษ าในพื้ นที่ จั งห วัด
นครปฐม  

ผศ. อุบลรัตน ศิริสุขโภคา/ 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

F3A8 

2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม 

โครงการจัดทําเวบ็ไซต
ประชาสัมพันธ 
อพ.สธ.-มรภ.นครปฐม  

 

- - - 

เพื่อประชาสัมพันธ
การดําเนินงาน
สนองพระราชดําริ 
อพ.สธ. 

http://dept.npru.ac.th/rspg/ นายณัฐธีร ศิวเดชเจริญวงษ/ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

  รวม 2 โครงการ          

 

 

 

 

 


