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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A2 1. ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนของ
มันสำปะหลังในจังหวัด
สระแกว 

           อ.กัญญธศยา  
อัครศิริฐรัตนา 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 
 

F1A2 1.1 การสำรวจความ
หลากหลายทางชวีภาพของ
สายพันธุมันสำปะหลังที่ใช
เล้ียงหนอนไหมอีร่ีและภูมิ
ปญญาทองถิ่นดานการใช
ประโยชน จังหวัดสระแกว 

จังหวัดสระแกว (อ. เมือง, 
อ.ตาพระยา, อ.วัง
สมบูรณ, อ. คลองหาด,  
อ.อรัญประเทศ) 

300,000 พื้นที่อำเภอหนอง
เสือ จำนวน 1 
ตำบล 

300,000  พื้นที่อำเภอลาด
หลุมแกว จำนวน 
1 ตำบล 

300,000 พื้นที่อำเภอเมือง 
จำนวน 1 ตำบล 

300,000 พื้นที่อำเภอคลอง
หลวง จำนวน 1 
ตำบล 

300,000 1. สำรวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของสาย
พันธุขาวหอม
ปทุมธานี  
2. รวบรวมตัวอยาง
พรรณไม  
3. สำรวจภูมิ
ปญญาทองถิ่นดาน
การใชประโยชน
จากขาว โดยทำ
การสำรวจในพื้นที่
อำเภอธัญบุรี 
จำนวน 1 ตำบล 

อ.กัญญธศยา  
อัครศิริฐรัตนา 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 
F1A2 /F3A8  

F1A2 1.2 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเชื้อราเอนโด
ไฟตและที่แยกจากตนมัน
สำปะหลังที่ที่ในจังหวัด
สระแกว 

จังหวัดสระแกว (อ. เมือง, 
อ.ตาพระยา, อ.วัง
สมบูรณ, อ. คลองหาด, อ.
อรัญประเทศ) 

 500,000               อำเภอเมือง
สระแกว จำนวน 1 
ตำบล 

660,000 อำเภอตราพระยา 
จำนวน 1 ตำบล 

660,000 อำเภอวังสมบูรณ 
จำนวน 1 ตำบล 

660,000 อำเภอคลองหาด 
จำนวน 1 ตำบล 

660,000 อำเภออรัญ
ประเทศ จำนวน 1 
ตำบล 

ดร.สุรขัย เตชะเอย
 วิทยาลัยการแพทย
แผนไทย 
F1A2/ F2A4 

F1A2 2. การศึกษาภูมิปญญาการ
ใชขาวเปนยาจากตำรา
การแพทยแผนไทย 

จังหวัดปทุมธาน ี 198,000 ทราบขอมูลภูมิ
ปญญาการใชขาว
เปนยาจากตำรา
การแพทยแผนไทย 

        นางสาวปฐมาภรณ 
ราชวัฒน  
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 

F1A2 3. โครงการฟนพลิกชีวิตไผ
ตามแนวพระราชดำริ 
จังหวัดปราจีนบุรี 

  
 

 

604,900                             ผศ.พิมณภัท จันทรศรี
คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2/ F1A3/ F2A4 
/F3A8 

F1A2 3.1 โครงการสำรวจพันธุไผ 
ศักยภาพและการใช
ประโยชนเพื่อพัฒนาแหลง
เรียนรูพันธุไผ อำเภอ
ประจันทคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี 

ชุมชนในอำเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุรี 

400,000                   เพื่อการสงเสริม
การตลาดไผแบบ
ครบวงจน และเพื่อ
ประกอบการขอมูล
การสงเสริมการ
ผลิตไผใหตรงกับ
ศักยภาพพื้นที่ 
ชุมชน และความ
ตองการของผูใชไผ
ทั้งการดานการ
นำไปใชโดยตรง 
และเพื่อการแปรรูป 

400,000 เพื่อการสงเสริม
การตลาดไผแบบ
ครบวงจน และ
เพื่อประกอบการ
ขอมูลการสงเสริม
การผลิตไผใหตรง
กับศักยภาพพื้นที่ 
ชุมชน และความ
ตองการของผูใชไผ
ทั้งการดานการ
นำไปใชโดยตรง 
และเพื่อการแปร
รูป 

      ดร.สุกัญญา ชัยพงษ
คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 
F1A2/ F1A3/ F2A4 / 
F3A8  

  รวม 3 โครงการ  รวมงบประมาณ 2,002,900   1,360,000   960,000   960,000   960,000    
F1A3 1. การเก็บรักษา

พันธุกรรมบัวจงกลนีโดย
วิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

พิพิธภัณฑบัว และ คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธาน ี

  200,000 1 วิธกีาร 200,000 1 วิธกีาร     นางเยาวมาลย นอยใหม
กองกลาง  
สำนักงานอธิการบดี  
ฝายพิพิธภัณฑบัว 

  รวม  1  โครงการ    200,000  200,000       
F2A4 1.1 โครงการศึกษาปจจยั

สภาพแวดลอมตอการ
ปลูกไผในการสงเสริม
ศักยภาพการปลูกไผเพื่อ
การคา (3.2) 
(ภายใตโครงการใน F1A2 
โครงการฟนพลิกชีวิตไผ
ตามแนวพระราชดำริ 
จังหวัดปราจีนบุรี) 

ชุมชนในอำเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุรี 

310,000                   เพื่อพัฒนาการ
สงเสริมการปลูกไผ
ตามความตองการ
ของตลาดการใชไผ 

        ดร.สุกัญญา ชัยพงษ
คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 
F2A4/ F1A2/ F3A8 

F2A4 1.2 โครงการพัฒนาวัสดุ
ตกแตงผนังที่มีคุณสมบัติ
การดูดซับเสียงจากไผ 
(3.3) 

อำเภอประจนัตคาม
จังหวัดปราจีนบุรีตาม 
areabased ของ
มหาวิทยาลัย 

383,800 ไดวัสดุตกแตงผนังที่
มีคุณสมบัติการดูด
ซับเสียง 

453,600 ไดวัสดุตกแตงผนัง
ที่มีคุณสมบัติการ
ดูดซับเสียง 

453,600 ไดวัสดุตกแตงผนังที่
มีคุณสมบัติการดูด
ซับเสียง 

453,600 ไดวัสดุตกแตงผนังที่
มีคุณสมบัติการดูด
ซับเสียง 

453,600 ไดวัสดุตกแตงผนังที่
มีคุณสมบัติการดูด
ซับเสียง 

ผศ.พิมณภัท จันทรศรี
คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 
F2A4/ F3A8 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

(ภายใตโครงการใน F1A2 
โครงการฟนพลิกชีวิตไผ
ตามแนวพระราชดำริ 
จังหวัดปราจีนบุรี) 

F2A4 1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ
ตกแตงบานรวมสมัยจาก
วัสดุไผเหลือใชดวยหลัก
คิดนวัตกรรม (3.4) 
(ภายใตโครงการใน F1A2 
โครงการฟนพลิกชีวิตไผ
ตามแนวพระราชดำริ 
จังหวัดปราจีนบุรี) 

ตลาดบานโงง บานตน 
ตำบลโพธิ์งาม อำเภอ
ประจันตคามตาม 
areabased ของ
มหาวิทยาลัย 

459,000 ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ตกแตงบานรวม
สมัยจากวัสดุไผ
เหลือใชดวยหลักคิด
นวัตกรรม 

459,000 ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ตกแตงบานรวม
สมัยจากวัสดุไผ
เหลือใชดวยหลัก
คิดนวัตกรรม 

459,000 ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑตกแตง
บานรวมสมัยจาก
วัสดุไผเหลือใชดวย
หลักคิดนวัตกรรม 

459,000 ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ตกแตงบานรวม
สมัยจากวัสดุไผ
เหลือใชดวยหลักคิด
นวัตกรรม 

459,000 ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ตกแตงบานรวม
สมัยจากวัสดุไผ
เหลือใชดวยหลัก
คิดนวัตกรรม 

รศ.ดร.ปานฉัตท 
อินทรคง  
คณะศิลปกรรม
ศาสตร 
F2A4/ F3A8 

F2A4 1.4 การพัฒนามาตรฐาน
การออกแบบโครงสราง
อาคารจากไผโดยใช
เทคโนโลยีแบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร (BIM) 
เพื่อการพัฒนาการ
ทองเที่ยวและอนุรักษ
พันธุไผ (3.5)  
(ภายใตโครงการใน 
F1A2 โครงการฟนพลิก
ชีวิตไผตามแนว
พระราชดำริ จังหวัด
ปราจีนบุรี) 

สหกรณการเกษตร
ชาวสวนไมเค็ด จำกัด ต.
ไมเค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี 
จ.ปราจีนบุรี และอบต./
เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

300,000 1. สรางมาตรฐาน
การออกแบบ
โครงสรางอาคาร
จากไผโดยใช
เทคโนโลยี
แบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร 
(BIM) ที่นำไปสูการ
พัฒนาในดานการ
ทองเที่ยวและ
อนุรักษพันธุไผ 
จำนวน 1 
มาตรฐาน 

        ผศ.สุคม ลิปเลิศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

F2A4 1.5 โครงการสงเสริม
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
สวนไผอำเภอประจันต
คามจังหวัดปราจีนบุรี 
(3.6)  
(ภายใตโครงการใน F1A2 
โครงการฟนพลิกชีวิตไผ
ตามแนวพระราชดำริ 
จังหวัดปราจีนบุรี)  

อำเภอประจนัตคาม
จังหวัดปราจีนบุรีตาม 
areabased ของ
มหาวิทยาลัย 

496,200 เสนทางการ
ทองเที่ยว 1 
เสนทาง  

300,000 เสนทางการ
ทองเที่ยว 1 
เสนทาง  

300,000 เสนทางการ
ทองเที่ยว 1 เสนทาง  

300,000 เสนทางการ
ทองเที่ยว 1 
เสนทาง  

300,000 เสนทางการ
ทองเที่ยว 1 
เสนทาง  

ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษบำห
รุคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 
F2A4/ F3A8 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 2. นวัตกรรมจากไผและ
วัสดุเหลือทิ้งเพื่อนำไปใช
ประโยชน ลดปริมาณขยะ
และสรางเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในชุมชน 

           ผศ.ดร.ธรรมศักด์ิ  
โรจนวิรุฬห  
คณะวิศวกรรมศาสตร 

F2A4 2.1 ผลิตภัณฑขึ้นรูป
ถานกัมมันตจากไผเพื่อใช
ในการดูดซับกล่ินและ
บำบัดน้ำเสีย 

ต.แสนตุง อ.เขาสมิง  
จ.ตราด 

320,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. สรางผลิตภัณฑ
จากไผและวัสดุเหลือ
ทิ้ง จำนวน 4 
ผลิตภัณฑ 
3. ลดปริมาณขยะ
และวัสดุเหลือทิ้ง
ภายในชุมชนอยาง
นอย 15% 
4. ลดคาใชจายใน
การกำจัดขยะและ
วัสดุเหลือทิ้ง สราง
รายไดจากผิลิตภัณฑ
และสรางระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ในพื้นที ่

        ผศ.ดร.ธรรมศักด์ิ  
โรจนวิรุฬห  
คณะวิศวกรรมศาสตร 

F2A4 2.2 การใชประโยชนจาก
เศษไมไผเหลือทิ้งในการ
ผลิตแผนอัดชีวภาพ
สำหรับงานวัสดุตกแตง
และเฟอรนิเจอร 

ต.แสนตุง อ.เขาสมิง  
จ.ตราด 

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. สรางผลิตภัณฑ
จากไผและวัสดุ

        ดร.ประชุม คำพุฒ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
F2A4/ F3A8 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เหลือทิ้ง จำนวน 4 
ผลิตภัณฑ 
3. ลดปริมาณขยะ
และวัสดุเหลือทิ้ง
ภายในชุมชนอยาง
นอย 15% 
4. ลดคาใชจายใน
การกำจัดขยะและ
วัสดุเหลือทิ้ง สราง
รายไดจากผิลิต
ภัณฑและสราง
ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในพื้นที ่

F2A4 2.3 การพัฒนาวัสดุไบโอ
คอมโพสิตที่เสริมแรงดวย
เสนใยไผ 

ต.แสนตุง อ.เขาสมิง จ.
ตราด 

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. สรางผลิตภัณฑ
จากไผและวัสดุ
เหลือทิ้ง จำนวน 4 
ผลิตภัณฑ 
3. ลดปริมาณขยะ
และวัสดุเหลือทิ้ง
ภายในชุมชนอยาง
นอย 15% 
4. ลดคาใชจายใน
การกำจัดขยะและ
วัสดุเหลือทิ้ง สราง
รายไดจากผิลิต
ภัณฑและสราง
ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในพื้นที ่

        ผศ.วรุณศิริ จักรบุตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
F2A4/ F3A8 

F2A4 2.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ
วัสดุเสริมแรงจากพลาสติก

ต.แสนตุง อ.เขาสมิง จ.
ตราด 

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ

        ดร.ณรงคชัย โอเจริญ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 



หนา 930                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มทร.ธ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รีไซเคิลและวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรประเภทผง
ไผ 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. สรางผลิตภัณฑ
จากไผและวัสดุ
เหลือทิ้ง จำนวน 4 
ผลิตภัณฑ 
3. ลดปริมาณขยะ
และวัสดุเหลือทิ้ง
ภายในชุมชนอยาง
นอย 15% 
4. ลดคาใชจายใน
การกำจัดขยะและ
วัสดุเหลือทิ้ง สราง
รายไดจากผิลิต
ภัณฑและสราง
ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในพื้นที ่

F2A4 3. การพัฒนาเล้ียงหนอน
ไหมและการเปล่ียนแปลง
ทางองคประกอบเคมีของ
หนอนไหม 

           ผศ.ดร.อินทิรา  
ลิจันทรพร 
คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 

F2A4 3.1 การพัฒนาและเพิ่ม
ผลผลิตไหมอีร่ีดวยใบมัน
สำปะหลังสายพันธุตางๆ 

อำเภอวัฒนานคร  จังหวัด
สระแกว  

350,000  1 พันธุพืช 350,000  1 พันธุพืช 350,000  1 พันธุพืช 350,000  1 พันธุพืช 350,000  1 พันธุพืช นางสาวเยาวรัตน   
วงศศรีสกุลแกว 
คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 

F2A4 3.2 ผลของแคลเซียมคลอ
ไรดรวมกับไฮโดรคูล่ิงและ
สภาพบรรยากาศดัดแปลง
ตอคุณภาพและอายกุาร
เก็บรักษาใบมันสำปะหลังที่
ใชเล้ียงไหมอีร่ี 

อำเภอวัฒนานคร  จังหวัด
สระแกว  

400,000 1 องคความรู 400,000 1 องคความรู 400,000 1 องคความรู 400,000 1 องคความรู 400,000 1 องคความรู ผศ.ดร.อินทิรา ลิจันทร
พร 
คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 

F2A4 3.3 การสังเคราะห และ 
ความกาวหนาในการ

อำเภอวัฒนานคร  จังหวัด
สระแกว  

480,000 1 ชุมชน 480,000 1 ชุมชน 480,000 1 ชุมชน 480,000 1 ชุมชน 480,000 1 ชุมชน อาจารยสุมนา  
ปานสมุทร 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ดัดแปลงไบโอโพลีเมอรไค
โตซานและการประยุกตใช 
ศักยภาพในการยับยั้งเชื้อ
ราและคุณสมบัติตานเชื้อ
แบคทีเรียสำหรับไหมไทย 
(Samia ricini) เพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม ในอำเภอวัฒนา
นคร  จังหวัดสระแกว 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A4 4. นวัตกรรมผลิตภัณฑจาก
รังไหมอีร่ี 

 302,800          ดร. ณัฐนรี ศิริวัน 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 

F2A4 4.1 การพัฒนาเสนดาย
และการออกแบบเคร่ือง
แตงกายจากไหมอีร่ีพื้นถิ่น
สูแฟชั่นชั้นสูง 

อ.วัฒนานคร จ. สระแกว 400,000 1. องคความรูดาน
การพัฒนาเสนดาย
จากไหมอีร่ี  
2. ตนแบบเส้ือผา
ชั้นสูงจากไหมอีร่ี  
3. การถายทอดองค
ความรูใหแกผูที่มี
สวนไดสวนเสีย กลุม
ผูนำในชุมชนและ
กลุมผูประกอบการ
ในชุมชน 

400,000 1 องคความรูดาน
การพัฒนาเสนดาย
จากไหมอีร่ีสมบัติ
พิเศษ 2. ตนแบบ
เส้ือผาชั้นสูงจาก
ไหมอีร่ีสูเชิง
พาณิชย 3.การ
ถายทอดองค
ความรูใหแกผูที่มี
สวนไดสวนเสีย 
กลุมผูนำในชุมชน
และกลุม
ผูประกอบการใน
ชุมชน 

500,000 1 อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตรเสนดายจาก
ไหมอีร่ี  
2. มีการสนับสนุน
การจำหนายเคร่ือง
แตงกายชั้นสูงจาก
ไหมอีร่ีในทองตลาด 
3. มีการจัดทำแบ
รนดเคร่ืองแตงกาย
จากไหมอีร่ี  
4.การถายทอดองค
ความรูใหแกผูที่มีสวน
ไดสวนเสีย กลุมผูนำ
ในชุมชนและกลุม
ผูประกอบการใน
ชุมชน 

500,000 1 องคความรูดาน
กระบวนการเพิ่ม
มูลคาเสนดายจาก
ไหมอีร่ีสมบัติพิเศษ 
2. เคร่ืองแตงกาย
ชั้นสูงจากไหมอีร่ีที่มี
การผลิตสูการ
จำหนายใน
ทองตลาดที่มีแบ
รนดเปนที่รูจักกับ
ผูบริโภค 3.ชุมชน
สามารถผลิตเคร่ือง
แตงกายชั้นสูงเพื่อ
จำหนายได 

500,000 1 องคความรู
ต้ังแตตนน้ำ กลาง
น้ำ และปลายน้ำ
ดานกระบวนการ
เพิ่มมูลคาเสนดาย
จากไหมอีร่ีสมบัติ
พิเศษ  
2. เคร่ืองแตงกาย
ชั้นสูงจากไหมอีร่ีที่
มีการผลิตสูการ
จำหนายไดรับการ
ยอมรับเปนที่นิยม
ของทองตลาด  
3. ชุมชนมีความ
เขมแข็งในการ
ผลิตเคร่ืองแตง
กายชั้นสูงจากไหม
อีร่ี 

อ. ศุภนิชา  
ศรีวรเดชไพศาล  
คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร 

F2A4 4.2 การพัฒนาวัสดุดูดซับ
เสียงจากไหมอีร่ี 

ศูนยการเรียนรูฟารมไหม
อีร่ี และกองทุนกลุมไหมอี
ร่ี จังหวัดสระแกว 

455,000 เพื่อแนวทางในการ
แปรรูปและการ
เพิ่มมูลคาใหไหมอีร่ี  
2. เพื่อไดขอมูล
เบื้องตนสำหรับ
นำไปพัฒนาการ
แปรรูปและการ
นำไปประยุกตใช  

        อาจารยสุฑาลักษณ  
ตันติวงศ  
คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 
F2A4/ F3A8 



หนา 932                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มทร.ธ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

3. เพื่อไดผลิตภัณฑ
วัสดุเสนดูดซับเสียง
จากเสนใยไหมอีร่ี 
(เสนใยธรรมชาติ) 

F2A4 4.3 การพัฒนานวัตกรรม
การกักเกบ็สารสารเซริซิน
จากรังไหมอีร่ีเพื่อใชเปน
วัตถุดิบในเคร่ืองสำอาง 

อ.วัฒนานคร จ. สระแกว 470,000 1. ไดนวัตกรรมการ
กักเก็บสารสารเซ
ริซินจากรังไหมอีร่ี 
เพื่อใชเปนวัตถุดิบ
สำคัญในผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอาง 2. ได
ผลิตภัณฑตนแบบที่
มีสวนผสมของสาร
เซริซินถูกที่กักเก็บ
ในอนุภาคที่ชวยเพิ่ม
การซึมผานทาง
ผิวหนัง 

        อาจารยทิศากร  
ดำรงพุฒิเดชา 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 

F2A4 4.4 ไฮโดรเจลจากสารเซ
อริซินไหมอีร่ีเพื่อการ
ประยุกตใชในการแพทย 

อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 450,000 1. ไดกระบวนการ
สกัดสารเซอริซิน 1 
กระบวนการ  
2. ชุดขอมูลทางเคมี 
ชีวภาพและ
กายภาพของไฮโดร
เจล 1 ชุด  
3. ชุดขอมูล
ประสิทธิภาพการ
นำสงยา (small 
molecules) in 
vitro 1 ชุด  
4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑไฮโดร
เจล 1 ตนแบบ  
5. ถายทอดสูชุมชน
อยางนอย 1 ชุมชน 

450,000 1. ชุดขอมูลทดสอบ
ประสิทธิภาพการ
นำสงยาในหลอด
ทดลอง 1 ชุด 2. 
ชุดขอมูลทดสอบ
ประสิทธิภาพการ
นำสง cell ใน
หลอดทดลอง 1 ชุด 
3. ขอมูล 
immunogenicity 
และ toxicity ใน
สัตวทดลอง 1 ชุด 

400,000 1. ขอมูล
ประสิทธิภาพการ
นำสงยา biologics 
และเซลลใน
สัตวทดลอง 1 ชุด 

100,000 1.ชุมชนตนน้ำที่มี
ความพรอม อยาง
นอย 1 ชุมชน 
2. เอกสารเตรียม
ขึ้นทะเบียน อย. 3 
ชุด 

- - ดร. ณัฐนรี ศิริวัน 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 
F2A4/ F3A8  

F2A4 4.5 การพัฒนาระบบนำสง
สารสมุนไพรผานผิวหนัง
โดยใชใยไหมอีร่ี 

อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 300,000 1. ขอมูลสมุนไพร 
พื้นที่การปลูก และ
กลุมเครือขาย
เกษตรกร  

        อ.ศิริกันยา สยมภาค
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 
F2A4/ F1A2/ F3A8 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

2. ฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสมุนไพร  
3.ผลิตภัณฑที่มี
คุณสมบัตินำสง
สารสำคัญผาน
ผิวหนังที่มีคุณสมบัติ
ที่ดีทางชีวภาพและ
กายภาพ  
4. ชุมชนมีความรู
ความเขาใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
จากไหมอีร่ีและ
สมุนไพรในทองถิ่น 
ซ่ึงเปนการนำ
วัตถุดิบที่มีในชุมชน
มาใชประโยชนได
การสรางมูลคา  
5.ผลงานตีพิมพ
ระดับนานาชาติหรือ 
TCI 1 

F2A4 4.6 การพัฒนาวัสดุอโรมา
เธอราปคอมพอสิตจาก
เศษเสนใยไหมอิร่ีเหลือทิ้ง 

อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 303,000 ไดตนแบบ คอมพอส
สิตอโรมาเธอราป
คอมพอสิตจากเศษ
ใยไหมอีร่ี 

400,000 ไดผลิตภัณฑ
สุขภาพตนแบบที่
ผานการศึกษา
ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภยั 
สำหรับกลุม
ผูสูงอายุที่มีอาการ
นอนไมหลับและลด
อาการปวดเกร็ง
กลามเนื้อ ออฟ
คซินโดรม ของคน
วัยทำงาน 

400,000 พัฒนาผลิตภัณฑ 
บรรจุภัณฑ อโรมา
เธอราปคอมพอสิต
จากใยไหมอีร่ี สำหรับ
กลุมผูสูงอายุที่มี
อาการนอนไมหลับ
และลดอาการปวด
เกร็งกลามเนื้อ ออฟ
คซินโดรม ของคนวัย
ทำงาน 

400,000 พัฒนาผลิตภัณฑ 
บรรจุภัณฑ อโรมา
เธอราปคอมพอสิต
จากใยไหมอีร่ี 
สงเสริมการตลาด 
และเผยแพรสูชุมชน 

400,000 พัฒนาผลิตภัณฑ 
บรรจุภัณฑ อโรมา
เธอราปคอมพอสิต
จากใยไหมอีร่ี 
สำหรับกลุม
ผูสูงอายุที่มีอาการ
นอนไมหลับและ
ลดอาการปวดเกร็ง
กลามเนื้อ ออฟ
คซินโดรม ของคน
วัยทำงาน ตอยอด
ไปยัง
กลุมเปาหมายใหม 

ดร.ปุณยนุช อมรดลใจ
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 

F2A4 4.7 การพัฒนา
กระบวนการผลิตพอลิ
เมอรจากรังไหมอีร่ี เพื่อใช

อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 650,000 1 ผลิตภํณฑ         อ.เขมจิรา จามกม 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ในทางอุตสาหกรรม
เคร่ืองสำอาง 

F2A4 5. นวัตกรรมผลิตภัณฑ
จากหนอนไหมอีร่ี 

 428,400          ผศ.ดร.กรวินทวิชญ  
บุญพิสุทธินันท 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 

F2A4 5.1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางชะลอวัยจาก
โปรตีนไฮโดรไลเสทและ
น้ำมันจากหนอนไหมอีร่ี 

ชุมชนบานทากะบาก 
บานนอยโนนตาเทิบ 
จังหวัดสระแกว  

420,000 1. องคความรูดาน
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ความเปนพิษ ของ
สารสกัดโปรตีน
ไฮโดรไลเสทและ
น้ำมันจากหนอน
ไหมอีร่ี  
2. ผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอาง
ตนแบบ อยางนอย 
1 ชนิด  
3. ผลงานบทความ
วิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.
2556 จำนวน 1 
เร่ือง 
4. ผลงานไดรับการ

        ผศ.ดร.กรวินทวิชญ  
บุญพิสุทธินันท 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จดทะเบียนสารสกัด
ชนิดใหม 1 เร่ือง 
5. งานสรางสรรค
ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาค
อาเซียนหรือ
นานาชาติ    
6. การถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑตนแบบ 
7. จำนวนนกัวิจยั
ใหม/นักวิจยัชุมชน 
อยางนอย 1 คน 

F2A4 5.2 การสกัดคอลลาเจน
จากดักแดไหมอีร่ีเพื่อ
ประยุกตใชในผลิตภัณฑ
เยลล่ีโปรตีนสูงเสริมโพร
ไบโอติก 

ชุมชนบานทากะบาก 
บานนอยโนนตาเทิบ 
จังหวัดสระแกว  

350,000 กรรมวิธีการสกัด
โปรตีนจากดักแด
ไหมอีร่ี/สูตรหรือ
กรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑอยางนอย
1 สูตร/จำนวน
ผลิตภัณฑ 1 
ตนแบบ/ผลงาน
ตีพิมพดานวิชาการ 
หรือการจดแจง
สิทธิบัตร / อนุ
สิทธิบัตร อยางนอย 
1 เร่ือง /จำนวน
นักวิจยัใหม/นักวิจัย
ชุมชน อยางนอย 1 
คน 

        ผศ.ดร.ปาลิดา  
ต้ังอนุรัตนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

F2A4 5.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ
ขนมครองแครงกรอบ
โปรตีนสูงจากไหมอีร่ี 

ชุมชนบานทากะบาก บาน
นอยโนนตาเทิบ จังหวัด
สระแกว  

270,000 กรรมวิธีการสกัด
โปรตีนจากดักแด
ไหมอีร่ี /รูปแบบ
บรรจุภัณฑ และ
ผลิตภัณฑตนแบบที่
ผานการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนที่
ยอมรับของผูบริโภค 

- - - - - - - - ผศ.ดร.นันทชนก  
นันทะไชย  
คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 
F2A4/ F3A8 



หนา 936                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มทร.ธ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จำนวน 1 ผลิตภัณฑ 
/ อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตรสูตร
ผลิตภัณฑ/ ตีพิมพ
บทความทาง
วิชาการใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

F2A4 5.4 การพัฒนานวัตกรรม
ระบบนำสงยาและ
สารสำคัญจากหนอนไหม
อีร่ีเพื่อประยกุตใชในทาง
การแพทย  

ชุมชนบานทากะบาก บาน
นอยโนนตาเทิบ จังหวัด
สระแกว  

500,000 องคความรูดานฤทธิ์
ทางชีวภาพ 
ความสามารถในการ
นำสง และความเปน
พิษ/ ระบบนำสงยา
ตนแบบ อยางนอย 
1 ชนิด/ ผลิตภัณฑ
ระบบนำสงยาที่มี
ความคงตัว อยาง
นอย 1 ชนิด/ 
ผลงานตีพิมพดาน
วิชาการในวารสาร
นานาชาติ หรือการ
จดแจงสิทธิบัตร / 
อนุสิทธิบัตร อยาง
นอย 1 เร่ือง (คา
น้ำหนักระดับ
คุณภาพ 1.0 
คะแนน) /การ
ถายทอดเทคโนโลยี
การผลิต /ผลิตภัณฑ
ตนแบบจำนวน
นักวิจยัรุนใหม/
นักวิจยัชุมชน อยาง
นอย 1 คน 

        ภญ.บุณณดา ภมรปฐม
กุลวิทยาลัยการแพทย
แผนไทย 

F2A4 6. เภสัชวิทยาของสาร
ออกฤทธิ์ในขาว 

           ดร.วัชระ ดำจุติ 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 6.1 การศึกษาปริมาณ
แกมมาโอริซานอลและ
การวิเคราะหองคประกอบ
น้ำมันจากขาวพันธุ
พื้นเมืองปทุม 

จ.ปทุมธาน ี 200,000 ทราบปริมาณ 
gamma-oryzanol 
และทราบ
องคประกอบทาง
เคมีของขาวพันธุ
พื้นเมืองปทุม 

250000 ทราบปริมาณ 
gamma-oryzanol 
และทราบ
องคประกอบทาง
เคมีของขาวพันธุ
พื้นเมืองปทุม 

      ดร.วัชระ ดำจุติ 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 

F2A4 6.2 ผลของน้ำมันรำขาว
หอมปทุมตอการสะสม
ไขมันในเซลลไขมันชนิด 
3T3-L1 และระดับไขมัน
ในเลือดและการสลาย
ไขมันจากเซลลไขมันของ
หนูขาว  

อ.หนองเสือ จ.ปทุมธาน ี 250,000 1. ทราบฤทธิ์ของ
น้ำมันรำขาวหอม
ปทุมตอการสะสม
ไขมันในเซลล
ทดสอบ 
2. ขอมูลสนับสุน
การพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
เสริมสุขภาพ เพื่อ
เพิ่มมูลคาของเหลือ
ใชจากขาว 

250000 1. ทราบฤทธิ์ของ
น้ำมันรำขาวตอ
ระดับไขมันในเลือด
และการสลายไขมัน
จากเซลลไขมันของ
หนูขาว 
2. ขอมูลสนับสุน
การพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
เสริมสุขภาพ เพื่อ
เพิ่มมูลคาของเหลือ
ใชจากขาว 

      ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 

F2A4 6.3 ความหลากหลายของ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
และสารยับยั้ง
โรคเบาหวาน โรคอัลไซ
เมอร และสารยับยั้งการ
สรางเม็ดสีผิวของขาว
พื้นเมือง และขาวหอม
ปทุมในจ.ปทุมธาน ี

จ.ปทุมธาน ี 400,000 ไดสารบริสุทธิ์ในการ
ยับยั้งโรคเบาหวาน 
โรคอัลไซเมอร และ
เอนไซมไทโรชิเน
สจากขาวพื้นเมือง 
และขาวหอมปทุม 

 500,000             สกัดสารบริสุทธิ์ใน
การยับยั้ง
โรคเบาหวาน 
โรคอัลไซเมอร และ
เอนไซมไทโรชิเน
สจากขาวพื้นเมือง 
และขาวหอมปทุม
ในปริมาณมากเพื่อ
ใชในผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพ 

500,000             1.ไดผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพที่สามารถ
ยับยั้งโรคเบาหวาน 
โรคอัลไซเมอร และ
เอนไซมไทโรชิเน
สจากขาวพื้นเมือง 
และขาวหอมปทุม 
2. สรางมูลคาเพิ่มให
กับขาว และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร 

500,000             รชิเนสงเสริมการ
ปลูกขาวสายพันธุที่
มีปริมาณสารยับยั้ง
โรคเบาหวาน 
โรคอัลไซเมอร และ
เอนไซมไทโส 

500,000             สงเสริมการ
อนุรักษขาว
พื้นเมืองและขาว
หอมปทุมจากองค
ความรูเร่ือง สาร
ยับยั้ง
โรคเบาหวาน 
โรคอัลไซเมอร 
และเอนไซมไทโร
ชิเนส 

ผศ.ดร.สมพงษ  
แสนเสนยา 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
F2A4/ F1A2 

F2A4 6.4 การพัฒนาสารสกัด
จากวัสดุเหลือใชจากขาว
และสวนประกอบของขาว
หอมปทุมสำหรับ
สังเคราะหอนุภาคนาโน
เงินเพื่อใชทดสอบฤทธิ์
ตานแบคทีเรียกอโรค 

จ.ปทุมธาน ี 300,000 ไดวิธีการที่เหมาะสม
ในการสกัดสารจาก
วัสดุเหลือใชจากขาว
และสวนประกอบ
ของขาวหอมปทุม
เพื่อผลิตอนุภาคนา
โนเงิน 

300,000 ไดอนุภาคนาโนเงิน
ที่สามารถยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียกอโรค 

400,000 พัฒนาอนุภาคนาโน
เงินที่มีประสิทธิภาพ
สูงในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียกอโรคใน
หองปฏิบัติการ 

400,000 ผลิตผลิตภัณฑ
ตนแบบที่เคลือบ
ดวยอนภุาคนาโนที่
สังเคราะหไดจาก
วัสดุเหลือใชจาก
ขาว 

500,000 พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑที่เคลือบ
ดวยอนภุาคนาโน
ที่สังเคราะหไดจาก
วัสดุเหลือใชจาก
ขาว เพือ่ใชในเชิง
พาณิชย 

ดร. ประภาพร (วท.) 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 6.5 การศึกษาความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ของเชื้อราเอนโดไฟตใน
พันธุพื้นเมืองปทุมธานีตอ
การควบคุมเชื้อจุลินทรีย
กอโรคในมนุษย 

จังหวัดปทุมธาน ี 500,000 ไดสายพันธุเชื้อรา
เอนโดไฟตจากขาว
หอมนางมลที่สราง
สารชีวภาพตาน
เชื้อจุลินทรียกอโรค
ในคน 

650000 ไดสายพันธุเชื้อรา
เอนโดไฟตจากขาว
หอมนางมลที่สราง
สารชีวภาพตาน
เชื้อจุลินทรียกอโรค
ในคน 

650000 ไดสายพันธุเชื้อราเอน
โดไฟตจากขาวใน
ทองถิ่น จ.ปทุมธานีที่
สรางสารชีวภาพตาน
เชื้อจุลินทรียกอโรค
ในคน 

650000 ไดสายพันธุเชื้อรา
เอนโดไฟตจากขาว
ในทองถิ่น จ.
ปทุมธานีที่สราง
สารชีวภาพตาน
เชื้อจุลินทรียกอโรค
ในคน 

650000 ไดสายพันธุเชื้อรา
เอนโดไฟตจากขาว
ในทองถิ่น จ.
ปทุมธานีที่สราง
สารชีวภาพตาน
เชื้อจุลินทรียกอ
โรคในคน 

นายสุรชัย เตชะเอย
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 
F2A4/ F1A2 

F2A4 6.6 เซ็นตเซอรอัจริยะ
สำหรับประเมินปริมาณ
สารตานอนุมูลอิสระใน
ขาวพื้นเมือง จ.ปทุมธาน ี

จ.ปทุมธาน ี 300,000 ไดเซนเซอรตรวจวัด
สารตานอนุมูลอิสระ 

500,000 ทดสอบฤทธิ์การ
ตานอนุมูลอิสระ
ของขาว 

500,000 ไดผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพที่ตานอนุมูล
อิสระ 

500,000 ไดผลิตภัณฑสุขภาพ 500,000 สงเสริมการปลูก
และการอนุรักษ
สายพันธุขาว
พื้นเมือง 

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ต้ีภู 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A4 7. นวัตกรรมผลิตภัณฑ
สงเสริมสุขภาพและความ
งามจากขาวหอม จังหวัด
ปทุมธาน ี

 738,500          นางสาวแสงนภา  
ทองสา 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 

F2A4 7.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ
เสริมอาหารบำรุงความจำ
จากขาวพันธุพื้นเมืองปทุม 

จ.ปทุมธาน ี 250,000 ทราบฤทธิ์ของน้ำมัน
รำขาวตอการบำ
รังควมทรงจำใน
สัตวทดลอง 

300,000 ทดสอบความเปน
พิษเฉียบพลับ กึ่ง
เฉียบพลัน และ
ความเปนพิษตอ
สารทางพันธุกรรม
ของผลิตภัณฑเสริม
อาหารตนแบบ 

300,000 ทดสอบประสิทธิผล
และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ
ตนแบบใน
อาสาสมัครสุขภาพดี  

300,000 ไดผลิตภัณฑเสริม
หารบำรุงความทรง
จำจำขาวพันธุ
พื้นเมืองปทุมธาน ี

  ดร.วัชระ ดำจุติ 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 

F2A4 7.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสมุนไพรจาก
รำขาวพันธุพื้นเมืองปทุม
สำหรับผูปวยเบาหวาน 

จ.ปทุมธาน ี 300,000 ไดผลิตภัณฑอาหาร
เสริมสมุนไพรจากรำ
ขาวพันธุพื้นเมือง
ปทุมสำหรับผูปวย
เบาหวาน 

500,000 ประสิทธิผลและ
ความปลอดภยัของ
ผลิตภัณฑ 

100,000 ถายทอดองคความรู
จากงานวิจัยสูชุมชน 

200,000 ผลิตภัณฑอาหาร
เสริมสมุนไพรจาก
รำขาวพันธุพื้นเมือง
ปทุมสำหรับผูปวย
เบาหวานตอยอด
เชิงพานิชย 

  นางสาวแสงนภา  
ทองสา 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 
F2A4/ F3A8 

F2A4 7.3 การพัฒนาโปรแกรม
สงเสริมสุขภาพสำหรับ
ผูสูงอายุที่เปน
โรคเบาหวานจากขาวและ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก
ขาวหอม จังหวัดปทุมธาน ี

จังหวัดปทุมธาน ี
         

220,000 โปรแกรมสงเสริม
สุขภาพสำหรับ
ผูสูงอายุที่เปนโรค
เร้ือรัง  1 โปรแกรม 

        ผศ.ดร.ศิรินันท ตรีมงคล
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 
F2A4/ F3A8 

F2A4 7.4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ
เสริมอาหารสำหรับชะลอ

จังหวัดปทุมธาน ี
          

600,000 1. องคความรูดาน
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 

        ผศ.ดร.กรวินทวิชญ  
บุญพิสุทธินันท 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

วัยจากโปรตีนไฮโดรไลเสท
จากขาวพันธุพื้นเมือง
ปทุมธานี               

และความเปนพิษ
ผลิตภัณฑเสริม
อาหารตนแบบ 
อยางนอย 1 ชนิด  
2. ผลงานบทความ
วิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.
2556 จำนวน 1 
เร่ือง 
3. ผลงานไดรับการ
จดทะเบียนสารสกัด
ชนิดใหม 1 เร่ือง 
4. งานสรางสรรค
ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาค
อาเซียนหรือ
นานาชาติ 5. การ
ถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑ
ตนแบบ 
6. จำนวนนกัวิจยั
ใหม/นักวิจยัชุมชน 
อยางนอย 1 คน 

วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 7.5 นวัตกรรมผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางชะลอวัยจาก
สารสกัดขาวพันธุพื้นเมือง
ปทุมธานีที่กกัเก็บใน
อนุภาคนีโอโซม 

จังหวัดปทุมธาน ี 600,000 1. องคความรูดาน
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ความเปนพิษ และ
ลักษณะทาง
กายภาพของสาร
สกัดใบยานางที่ไม
กักเก็บและกักเกบ็
ในนีโอโซม 2. 
ผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอาง
ตนแบบ อยางนอย 
3 ชนิด  
3. ผลงานบทความ
วิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.
2556 จำนวน 1 
เร่ือง 
4. ผลงานไดรับการ
จดทะเบียนสารสกัด
ชนิดใหม 1 เร่ือง 
5. งานสรางสรรค
ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาค

        ผศ.ดร.กรวินทวิชญ  
บุญพิสุทธินันท 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อาเซียนหรือ
นานาชาติ   
6. การถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑตนแบบ 
7. จำนวนนกัวิจยั
ใหม/นักวิจยัชุมชน 
อยางนอย 1 คน 

F2A4 7.6 การพัฒนาศักยภาพ
แปงทนยอยของขาวหอม
ปทุมเพื่อพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 

จ.ปทุมธาน ี 400,000                  ไดแปงทนยอยจาก
ขาวหอมปทุม 

500,000 สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกบั
แปงทนยอยขาว
หอมปทุม 

500,000 พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพจากแปงทน
ยอยขาวหอมปทุม 

500,000 พัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพจากแปง
ทนยอยขาวหอม
ปทุมในเชิงพาณิชย 

500,000               สงเสริมการผลิต
แปงทนยอยขาว
หอมปทุมใหกับ
เกษตรกรในพื้นที่
เปาหมาย 

ผศ.ดร.เนตรนพิส  
แกวชวย 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A4 7.7 ผลการเปรียบเทียบ
การประคบดวยลูกประคบ
สมุนไพรและแผนประคบ
หมอไฟจากแกลบ-ขาว
หอมปทุมธาน ีตอระดับ
ความเจ็บปวดของคอและ
ชวงการเคล่ือนไหวของคอ 

จ.ปทุมธาน ี 500,000 ถายทอดเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑลูกประคบ
สมุนไพรจากขาว
และแกลบขาวปทุม 
1 ที่ลดตนทุนในการ
ทำลูกประคบ 

        ดร.ยามีละ ดอแม 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 
F2A4/ F3A8 

F2A4 7.8 การพัฒนานวัตกรรม
อาหารสูตรครบถวนจาก
ขาวพันธุปทุมธานี 1 
สำหรับผูสูงอายุครบถวน
จากขาวพันธุปทุมธานี 1 
(หอมปทุม) สำหรับ
ผูสูงอาย ุ

จ.ปทุมธาน ี 500,000 ไดผลิตภัณฑอาหาร
สูตรครบถวนจาก
ขาวพันธุปทุมธานี 1 
สำหรับผูสูงอาย ุที่
สามารถเก็บไดนาน
กวา 6 เดือน อยาง
นอย 1 ผลิตภัณฑ 

        ดร.ภญ.บุณณดา  
ภมรปฐมกุล  
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 
F2A4/ F3A8 

F2A4 8. นวัตกรรมผลิตภัณฑ
จากวัสดุเหลือใชจากขาว
เพื่อยกระดับชุมชน 
จังหวัดปทุมธานี ดวย
แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

 210,000          ผศ.ดร.เนตรนพิส  
แกวชวย 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A4 8.1 การพัฒนาคารบอน
ดอทจากแกลบและฟาง
ขาวพันธุพื้นเมืองจังหวัด

จังหวัดปทุมธาน ี 400,000 ไดควอนตัมดอทจาก
แกลบและฟาง 

500,000 เซ็นเซอรทางเคมี
จากคารบอนดอท 

500,000 ชุดตรวจสอบ
ภาคสนามจาก
คารบอนดอท 

500,000 ใชชุดตรวจสอบ
ภาคสนามกับพื้นที่
เปาหมาย 

500,000 ผลิตคารบอนดอท
ในสเกลใหญ เพื่อ

ดร.กนกอร เวชกรณ 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ปทุมธานี สำหรับตรวจวัด
โลหะหนักในนำ้ 

สำหรับตรวจจบั
โลหะ 

ลดวัสดุเหลือทิ้ง
จากการทำนา 

F2A4 8.2 การพัฒนาวัสดุดูดซับ
จากแกลบสำหรับกำจัด
สารกำจัดศัตรูพืขตกคาง
ในน้ำ  

จังหวัดปทุมธาน ี 400,000 ไดวัสดุดูดซับจาก
แกลบสำหรับ
ประยุกตใชดูดซับ
สารเคมีอันตรายจาก
การเกษตรเพื่อลด
การปนเปอนหรือ
ตกคางในน้ำในพื้นที่
ชุมชน อำเภอหนอง
เสือ จังหวัด
ปทุมธาน ี

400,000 ไดตนแบบชุด
ทดสอบดวยวัสดุดูด
ซับจากแกลบ
สำหรับตรวจสอบ
การตกคางสารเคมี
อันตราย อยางนอย 
3 ชนิด 

500,000 พัฒนาระบบบำบัดน้ำ
ดวยวัสดุดูดซับจาก
แกลบ 

500,000 ไดตนแบบระบบ
บำบัดน้ำดวยวัสดุ
ดูดซับจากแกลบ
สำหรับการปลูกผัก
เกษตรอินทรีย 

300,000 ถายทอด
เทคโนโลยีใหกับ
เกษตรกรในพื้นที่
อำเภอหนองเสือ
และสงเสริมการ
ทำการเกษตร
ปลอดภัย 

ผศ.ดร.เนตรนพิส แกวชวย
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
F2A4/ F3A8 

F2A4 8.3 การผลิตแกสชีวภาพ
จากวัสดุเหลือใชจากขาว
เพื่อเปนพลังงานทดแทน
แกสหุงตม 

จังหวัดปทุมธาน ี 300,000 ไดระบบผลิตแกส
ชีวภาพในระดับ
หองปฏิบัติการ 

400000 ไดระบบผลิตแกส
ชีวภาพในระดับ
ครัวเรือน 

400000 ติดต้ังระบบและ
เร่ิมตนเดินระบบการ
ผลิตแกสชีวภาพใน
ระดับครัวเรือนใน
พื้นที่เปาหมาย  

300000 ติดตามประเมินผล
การทำงานของ
ระบบการผลิตแกส
ชีวภาพ และการ
จัดการกากที่เหลือ
จากการผลิตแกส
ชีวภาพเพื่อใช
ประโยชนในนาขาว 

200000 ถายทอด
เทคโนโลยีใหกับ
พื้นที่เปาหมาย 
อบรมวิธกีารดูแล
ระบบและการใช
ประโยชนกากที่
เหลือจากการหมกั
ในนาขาวใหกับ
ชุมชนเปาหมาย 

ดร.นรพร กล่ันประชา 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A4 8.4 นวัตกรรมอนุภาคพอ
ลิเมอรฐานชีวภาพจาก
ฟางขาวเพือ่ประยกุตใชใน
ผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง 

จังหวัดปทุมธาน ี 500,000 ไดพอลิเมอรฐาน
ชีวภาพที่ทำจากฟาง
ขาว สำหรับ
ผลิตสครัปขัดผิว
ตนแบบ 

500,000 ไดตนแบบไมโคร-
นาโนแคปซูลกัก
เก็บสารสำคัญ 
สำหรับผลิต 
ผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอาง
ตนแบบ 

500,000 ไดวิธีการผลิต 
ผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางตนแบบ 
โดยใชอนุภาคพอลิ
เมอร/อนุภาคแคปซูล
ฐานชีวภาพจากฟาง
ขาว 

500,000 พัฒนาการผลิต 
ผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางตางๆ
ดวยอนภุาคพอลิ
เมอรฐานชีวภาพ
จากฟางขาว 

500,000 พัฒนาการผลิต 
ผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางตางๆ
ดวยอนภุาคพอลิ
เมอรฐานชีวภาพ
จากฟางขาว ใน
เชิงพาณิชย 

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A4 9. นวัตกรรมการสงเสริม
การเกษตรและ
ส่ิงแวดลอม  

           ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 

F2A4 9.1 การประยกุตใชวัสดุ
เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยว
ขาวในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานีเพื่อเปนใช
อาหารสัตว 

จังหวัดปทุมธาน ี 500,000 ไดผลการวิเคราะห
โภชนะอาหารสัตว
ดวยวธิี Proximate 
analysis จากวัสดุ
เหลือทิ้งจากการเก็บ

500,000 
บาท 

ไดผลการทดลอง
การหมักและการ
วิเคราะห 
Proximate 
analysis อาหาร

500,000 ไดสูตรอาหาร TMR 
ที่ใชวัสดุเหลือทิ้งจาก
การเก็บเกี่ยวขาว
ทองถิ่นปทุมธานีที่มี

500,000 ผลการประยกุตใช
อาหาร TMR ที่
ประกอบจากวัสดุ
เหลือทิ้งจากการ

  ดร.สพ.ญ.พชรธร สิมกิ่ง
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เกี่ยวขาว ในพื้นที่ อ.
ลาดหลุมแกว อ.สาม
โคก และ อ.เมือง
ปทุมธาน ี

หมักวัสดุเหลือทิ้ง
จากการเก็บเกีย่ว
ขาวที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อ
นำมาเปนแหลง
อาหารสัตว 

เพื่อใชในการเล้ียง
สัตว 

เก็บเกี่ยวขาวในปศุ
สัตว 

F2A4 9.2 การเพิ่มปริมาณน้ำมัน
ในขาวหอมนางมลเพื่อการ
ใชประโยชนและอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

จังหวัดปทุมธาน ี 345,000 เพื่อเพิ่มปริมาณ         ดร.ธรียทุธ คล้ำชืน่ 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

F2A4 9.3 การใชปุยอินทรีย
คุณภาพสูงจากขีแ้ดดนา
เกลือในแปลงนาเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตรอยละและ
ปริมาณสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของขาวสายพันธุ
พื้นเมืองและสายพันธุขาว
เศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่
จังหวัดปทุมธาน ี

อบต.คลองส่ี อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธาน ี

500,000 น้ำมันและผลผลิต 300,000 ถายทอดเทคโนโลยี
ใหกับเกษตรกรใน
พื้นที่ อบต.คลองส่ี 
สงเสริมการทำปลูก
ขาวในการเพิ่ม
ปริมาณสารสำคัญ 
และการเกษตร
ปลอดภัย 

      ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A4 9.4 บทบาทของเชื้อรา
เอนโดไฟตจากกพันธุ
พื้นเมืองปทุมตอการ
ควบคุมจุลินทรียโรคพืช
หลังการเก็บเกี่ยว 

จังหวัดปทุมธาน ี 500,000 ไดสายพันธุเชื้อรา
เอนโดไฟตจากขาว
ปทุมธานี 1 ที่สราง
สารชีวภาพตอการ
ควบคุมโรคพืชหลัง
การเก็บเกี่ยว 

650,000 ไดสายพันธุเชื้อรา
เอนโดไฟตจากขาว
ขาวหอมนางมลที่
สรางสารชีวภาพตอ
การควบคุมโรคพืช
หลังการเก็บเกี่ยว 

650,000 ไดสายพันธุเชื้อราเอน
โดไฟตจากขาวใน
ทองถิ่น จ.ปทุมธานีที่
สรางสารชีวภาพตอ
การควบคุมโรคพืช
หลังการเก็บเกี่ยว 

650,000 ไดสายพันธุเชื้อรา
เอนโดไฟตจากขาว
ในทองถิ่น จ.
ปทุมธานีที่สราง
สารชีวภาพตอการ
ควบคุมโรคพืชหลัง
การเก็บเกี่ยว 

650,000 ไดสายพันธุเชื้อรา
เอนโดไฟตจากขาว
ในทองถิ่น จ.
ปทุมธานีที่สราง
สารชีวภาพตอการ
ควบคุมโรคพืชหลัง
การเก็บเกี่ยว 

ดร.สุรชัย เตชะเอย
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 

F2A4 10. การจัดการหวงโซผัก
สลัดอินทรียดวยกลไก
จุลินทรียบนสารตัวเติม
เพิ่มอิออนแบบครบวงจร 
วิสาหกจิชุมชนหนองเสือ 
อำเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธาน ี

           ผศ.ดร.สุกาญจน  
รัตนเลิศนุสรน 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A4 10.1 เซนเซอร IOT ผาน
โมมายแอปพลิเคชั่น การ
ปลูกผักอินทรียดวยกลไก

วิสาหกจิหนองเสือ  
จังหวัดปทุมธาน ี

600,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู

        ดร.วีณา จันทรรัชชกูล
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
F2A4/ F3A8 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จุลินทรียปฏิปกษรวมกับ
ปุยชีวภาพและสกัด
ชีวภาพ เพื่อการเกษตร
อัจฉริยะ สูการปฏิบัติที่ดี
ของเครือขาย 

การพัฒนาในดาน
ตางๆ ส่ิงแวดลอม 
เศรษฐกิจและสังคม  
ของผักสลัดจำนวน 
3 ชนิดพื้นที่ 100 ไร 
วิสาหกจิชุมชน
หนองเสือ จังหวัด
ปทุมธาน ี

F2A4 10.2 การสกัดสารฟลาโว
นอยดตานอนุมูลอิสระ
จากผักสลัดอินทรีย ผสม
จุลินทรียโพไบโอติกสดวย
ระบบเซ็นเซอรและแอป
พลิเคชัน วิสาหกจิชุมชน
หนองเสือ จังหวัด
ปทุมธาน ี

วิสาหกจิหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธาน ี

600,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง3 ฐาน 
ส่ิงแวดลอม 
เศรษฐกิจและสังคม
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตางๆ 
การเกษตรอินทรีย
ของผักสลัด จำนวน 
3 ชนิด บนพื้นที่ 
100 ไร วิสาหกิจ
ชุมชนหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธาน ี

        ผศ.ดร.สุกาญจน  
รัตนเลิศนุสรน 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
F2A4/ F3A8 

F2A4 10.3 การตลาดบนส่ือ
ออนไลน และการรับรู
ขอมูลขาวสารและปจจัยที่
มีอิทธิพลกบัพฤติกรรม
การบริโภคผักสลัดอินทรีย 
เพื่อเสริมสรางแนว
ทางการสงเสริมสุขภาวะที่
ดีของผูบริโภค 

 400,000          ผศ.ดร.ทศพร แสงสวาง 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
F2A4/ F3A8 

F2A4 11. การจัดการตนทุนหวง
โซอุปทานผลิตภัณฑจาก
ไหมอีร่ีสูตลาดที่ยั่งยืน  

 
  

        

ดร. วาสนา ศิลปรุงธรรม
คณะบริหารธรุกจิ 

F2A4 11.1 การพัฒนาคุณคา
ตราสินคาเพื่อความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ : 

จังหวัดสระแกว 704,000 
ผูประกอบการ 
วิสาหกจิชุมชน ใน 
จังหวัดสระแกว และ

        

ดร.อัครวัฒน  
จตุพัฒนวโรดม   
คณะบริหารธรุกจิ 
F2A4/ F3A8 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กรณีศึกษาของผลิตภัณฑ
จากไหมอีร่ี 

ผูบริโภค
กลุมเปาหมาย 

F2A4 11.2 การวิเคราะหตนทุน
ผลิตภัณฑจากไหมอีร่ี 

จังหวัดสระแกว 517,000 ผูประกอบการและ 
วิสาหกจิชุมชน ใน 
จังหวัดสระแกว 

        

ดร. วาสนา ศิลปรุงธรรม
คณะบริหารธรุกจิ 

F2A4 12. การพัฒนาธุรกิจขาว
หอมปทุมอยางยั่งยืน 

 
 

         
ผศ.โชติมา โชตกิเสถยีร
คณะบริหารธรุกจิ 

F2A4 12.1 การศึกษา
ประสิทธิผลการผลิตของ
เกษตรกรผูปลูกขาวหอม
ปทุมในจังหวัดปทุมธาน ี

จังหวัดปทุมธาน ี 330,000 เพื่อทราบระดับ
ประสิทธิภาพการ
ผลิตและแนว
ทางการลดตนทุน 

        

ผศ.โชติมา โชตกิเสถยีร
คณะบริหารธรุกจิ 

F2A4 12.2 การพัฒนาศักยภาพ
ทางการตลาดเชิง
สรางสรรคของขาวหอม
ปทุมพันธุพื้นเมือง กลุม
ธุรกิจวิสาหกจิขนาดยอม
ยุคไทยแลนด 4.0 

จังหวัดปทุมธาน ี 330,000 เพื่อพัฒนาชอง
ทางการจัดจำหนาย
ตลอดจนการตลาด
เชิงสรางสรรคของ
ขาวหอมพันธุ
พื้นเมืองปทุมธาน ี

        

ผศ.ดร.เบญจวรรณ 
ศฤงคาร  
คณะบริหารธรุกจิ 

F2A4 13. การคัดแยกหวัเชื้อ
บริสุทธิ์เพื่อพัฒนา
เคร่ืองด่ืมคอมบูชาเพื่อ
สุขภาพจากชากลีบบวัสาย 

 ชุมชนในจังหวัดปทุมธาน ี  300,000                  1 ผลิตภัณฑ 300,000 1 ผลิตภัณฑ 300,000 1 ผลิตภัณฑ 350,000 1 ผลิตภัณฑ 350,000 1 ผลิตภัณฑ ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนรุัตน
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
F2A4/ F3A8 

F2A4 14. การพัฒนา
ผลิตภัณฑเบเกอรีจากแปง
เหงาบัวสาย 

 ชุมชนในจังหวัดปทุมธาน ี 350,000 1 ผลิตภัณฑ 350,000 1 ผลิตภัณฑ 350,000 1 ผลิตภัณฑ 350,000 1 ผลิตภัณฑ 350,000 1 ผลิตภัณฑ ผศ.อัญชลินทร  สิงหคำ
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

F2A4 15. การใชแปงเหงาบัว
สายที่มีสมบัติตานทาน
การยอยสลายดวยเอนไซม
ในผลิตภัณฑขนมไทย
ทองเอก 

 ชุมชนในจังหวัดปทุมธาน ี 280,000 1 ผลิตภัณฑ 350,000 1 ผลิตภัณฑ 300,000 1 ผลิตภัณฑ 300,000 1 ผลิตภัณฑ 300,000 1 ผลิตภัณฑ ผศ.ดร. อินทิรา ลิจันทรพร
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
F2A4/ F3A8 

F2A4 16. ผลของสารเคมีตอการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพของ
ดอกบัวสายตัดดอกหลัง
การเก็บเกี่ยว 

  ชุมชนในจังหวัด
ปทุมธาน ี 

300,000 1 วิธกีาร 300,000 1 วิธกีาร 350,000 1 วิธกีาร 350,000 1 วิธกีาร 400,000 1 วิธกีาร ผศ.ดร.วรินธร พูลศร ี
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

F2A4 17. ผลของการใชบัวสาย
ผสมอาหารตอสีของปลา
ทอง 

  ชุมชนในจังหวัด
ปทุมธาน ี 

300,000 1 วิธกีาร 300,000 1 วิธกีาร 300,000 1 วิธกีาร 300,000 1 วิธกีาร 300,000 1 วิธกีาร ผศ.ดร.กิตติมา วานิชกูล
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 



หนา 946                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มทร.ธ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 18. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ผักแผนอบกรอบจากกลีบ
ดอกบัวฉลองขวัญ 

  ชุมชนในจังหวัด
ปทุมธานี  

230,000 1 ผลิตภัณฑ 250,000 1 ผลิตภัณฑ 270,000 1 ผลิตภัณฑ 300,000 1 ผลิตภัณฑ 300,000 1 ผลิตภัณฑ ผศ.ดร.นนัทชนก  
นันทะไชย  
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
F2A4/ F3A8 

F2A4 19. การศึกษาคุณสมบัติ
เชิงหนาที่ของโปรตีน
เขมขนและการออกฤทธิ์
ตานออกซิเดชันของ
โปรตีนไฮโดรไลเซทจากใบ
บัวสายและการ
ประยุกตใชในผลิตภัณฑ
ไอศครีม 

  ชุมชนในจังหวัด
ปทุมธาน ี 

350,000 1 ผลิตภัณฑ 350,000 1 ผลิตภัณฑ 350,000 1 ผลิตภัณฑ 350,000 1 ผลิตภัณฑ 350,000 1 ผลิตภัณฑ ดร.นวพร ลาภสงผล 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
 

F2A4 20. การปรับปรุงพันธุบวั
สายเพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจและการ
ตรวจสอบพันธุกลาย 
 โดยวิธีเอเอฟแอลพ ี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

310,000  พัฒนาเปนไมตัด
ดอกเชิงพาณิชย 
 ขยายพันธุตนบัว
สาย 
 สงเสริมให
เกษตรกรและ
ผูสนใจปลูกเพื่อเปน
การคา 

310,000  พัฒนาเปนไมตัด
ดอกเชิงพาณิชย 
 ขยายพันธุตนบัว
สาย 
 สงเสริมให
เกษตรกรและ
ผูสนใจปลูกเพื่อเปน
การคา 

310,000  พัฒนาเปนไมตัดดอก
เชิงพาณิชย 
 ขยายพันธุตนบัวสาย 
 สงเสริมใหเกษตรกร
และผูสนใจปลูกเพื่อ
เปนการคา 

310,000  พัฒนาเปนไมตัด
ดอกเชิงพาณิชย 
 ขยายพันธุตนบัว
สาย 
 สงเสริมให
เกษตรกรและ
ผูสนใจปลูกเพื่อเปน
การคา 

310,000  พัฒนาเปนไมตัด
ดอกเชิงพาณิชย 
 ขยายพันธุตนบัว
สาย 
 สงเสริมให
เกษตรกรและ
ผูสนใจปลูกเพื่อ
เปนการคา 

นางสาวเยาวรัตน วงศศรี
สกุลแกว  
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

F2A4 21. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ตาลหมากเพือ่การอนุรักษ
สวนตาลโตนดในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

อนุรักษตนตาลโตนด  
อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 

400,000 1 ผลิตภัณฑ 500,000 1 ผลิตภัณฑ 500,000 1 ผลิตภัณฑ 500,000 1 ผลิตภัณฑ 500,000 1 ผลิตภัณฑ ผศ.ดร.เจรญิ  เจรญิชัย
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
F2A4/ F3A8 

F2A4 22. การสรางอัตลักษณ
และมูลคาเพิ่มตนยานาง  
เพื่อการพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย   
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1,895,700 องคความรูดานฤทธิ์
ทางชีวภาพ ความ
เปนพิษและลักษณะ
ทางกายภาพของ
สารสกัดใบยานางที่
กักเก็บในนีโอโซม/
ผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางตน
แบบอยางนอย 1 
ชนิด 

        ผศ.กรณัท  สุขสวัสดิ ์
คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร 
F2A4/ F3A8 

F2A4 23. การพัฒนาผามัดยอม
ดวยสียอมจากบัวจงกลนี
และกระดาษลายน้ำจาก

กลุมงานประดิษฐบานพร
พิมาน ต.รังสิต อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธาน ี 

300,000 2 ผลิตภัณฑ         นางเยาวมาลย นอยใหม
กองกลาง สำนักงาน
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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กากบวัหลวงสำหรับ
ผลิตภัณฑงานประดิษฐ  

อธิการบดี ฝายพิพิธภัณฑ
บัว 
F2A4/ F3A8 

F2A4 24. การพัฒนาสีเอกรงค
จากบวัฉลองขวัญและบวั
สายแดงเพื่อการเขียนภาพ 

พิพิธภัณฑบัว และ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี อำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

150,000 อยางนอย 5 เฉดสี 150,000              ภาพวาดสีจากบวั 
50 ชิ้นงาน 

      นางเยาวมาลย นอยใหม
กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี ฝายพิพิธภัณฑ
บัว 
F2A4/ F3A8 

F2A4 25. ผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑรักษโลกเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมจากบัว
วิคตอเรีย 

พื้นที่รวมสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) ในเขตจังหวัด
ปทุมธาน ี

  1,200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)   
2. ศึกษา
องคประกอบ
สารสำคัญ และ
ทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในระดับ
ความเขมขนที่ไม
เปนพิษ 
3. ออกแบบ
ผลิตภัณฑ บรรจุ
ภัณฑตนแบบที่เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 
และเพื่อการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

      ผศ.ดร.นพรัตน พุทธคุณ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A4 26. การสรางส่ือแอนิเมชั่น
เพื่อการเรียนรูดาน
ประเพณีของชาวมอญสาม
โคกสำหรับเด็กปฐมวยั 

จังหวัดปทุมธาน ี 150,000 ไดส่ือแอนิเมชั่นเพื่อ
การเรียนรูดาน
ประเพณีของชาว
มอญสามโคกที่
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย / ผูสูงอาย ุ
ผูมีความรูในชุมชน
ไดรับการยกยองจาก

        นางสาวอรพินท สุขยศ
คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร 
F2A4/ F3A8 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การถายทอดความรู
สูคนรุนใหม 
กอใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ เปนการ
สนับสนุนใหคนทุก
วัยใชชีวิตรวมกันใน
สังคมอยางมี
คุณภาพ มีแรงยึด
เหนี่ยวทางสังคม 

  รวม  26  โครงการ  28,508,400  14,552,600  12,772,600  12,552,600  11,302,600   

F2A5 1. การจัดทำระบบ
ฐานขอมูลการอนุรักษสาย
พันธุบัว 

จังหวัดปทุมธาน ี 521,400 ระบบฐานขอมูล
การอนุรักษสาย
พันธุบัวทีพ่ัฒนาบน
แพลตฟอรมเปด 
(Open Platform)  
ผูใชงานสามรถ
เขาถึงขอมูลไดงาย 
คนหาขอมูลไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว 
และสามารถ
เชื่อมตอขอมูลกับ
หนวยงานภายนอก
ได 

        ผศ.ดร.นิพัทธ จงสวัสด์ิ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A5 2. การจัดทำแผนทีภู่มิ
สารสนเทศขาวพันธุ
พื้นเมืองปทุมธาน ี

จังหวัดปทุมธาน ี 521,400 ฐานขอมูลและแผน
ที่ภูมิศาสตรขาว
พันธุพื้นเมือง
ปทุมธานี  

        ผศ.ดร.นิพัทธ จงสวัสด์ิ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
F2A5/ F2A4 

  รวม  2  โครงการ  1,042,800           
F3A8 1. กิจกรรมการสราง

จิตสำนึกการเรียนรูและ
พัฒนาไหมอีร่ีจังหวัด
สระแกว 

           ดร.ปุณยนุช อมรดลใจ
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 

F3A8 1.1 การบริหารจัดการส่ือ
และเผยแพรการสราง
จิตสำนึกและการมีสวน

อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 99,500 1.บทดำเนินเร่ืองใน
ระบบ Cloud  
2. ส่ือการเผยแพร 
1 ชุด 

        นายธงชาติ พิกุลทอ
วิทยาลัยการแพทย
แผนไทย 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รวมในคุณคาหนอนไหมอีร่ี 
จังหวัดสระแกว 

F3A8 1.2 การศึกษาศูนยการ
เรียนรูหนอนไหมอีร่ี 

อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 300,000 1.ขอมูลความ
ตองการ แนว
ทางการพัฒนาศูนย
การเรียนรูหนอน
ไหมอีร่ี 
2. ถายทอดความรู
สูชุมชนอยางนอย 1 
ชุมชน 

        รศ.ดร.พิมลพรรณ 
เพชรสมบัติ  
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

F3A8 1.3 กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษพันธุไหม
อีร่ีเพื่อการพัฒนาสูอาชีพ
การเล้ียงไหมอีร่ี 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. โรงเรียน ชุมชน 
ในพื้นที่จังหวัด  
Areabased มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

300,000 การพัฒนาสูอาชีพ
การเล้ียงไหมอีร่ี สู
โรงเรียนในพื้นที่ 
Area based 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จังหวัด
สระแกว เพื่อ
เสริมสราง
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย เปน
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน   บุคล
ทั่วไป จำนวน 300 
คน                                     
2. นวัตกรรมส่ือการ
ถายทอดเร่ืองการ
เล้ียงไหมอีร่ี และ
การพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
แหลงการเรียนรูสู
โรงเรียนในพื้นที่ 
Area based 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จังหวัด

300,000 1. หลักสูตร
กิจกรรมการ
อนุรักษพันธุไหมอี
ร่ีเพื่อการพัฒนาสู
อาชีพการเล้ียงไหม
อีร่ี สูโรงเรียนใน
พื้นที่ Area based 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
จังหวัดสระแกว 
เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 
เปนนักเรียน นัก
ศึกษ ประชาชน   
บุคลทั่วไป จำนวน 
300 คน          
2. นวัตกรรมส่ือ
การถายทอดเร่ือง
การเล้ียงไหมอีร่ี 
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
แหลงการเรียนรูสู
โรงเรียนในพื้นที่ 

300,000 1. หลักสูตรกิจกรรม
การอนุรักษพันธุไหม
อีร่ีเพื่อการพัฒนาสู
อาชีพการเล้ียงไหมอี
ร่ี สูโรงเรียนในพื้นที่ 
Area based 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จังหวัด
สระแกว เพื่อ
เสริมสราง
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย เปน
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน   บุคล
ทั่วไป จำนวน 300 
คน                                     
2. นวัตกรรมส่ือการ
ถายทอดเร่ืองการ
เล้ียงไหมอีร่ี และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากแหลงการเรียนรู
สูโรงเรียนในพื้นที่ 
Area based 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

300,000 1. หลักสูตร
กิจกรรมการอนุรักษ
พันธุไหมอีร่ีเพื่อการ
พัฒนาสูอาชีพการ
เล้ียงไหมอีร่ี สู
โรงเรียนในพื้นที่ 
Area based 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จังหวัด
สระแกว เพื่อ
เสริมสราง
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย เปน
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน   บุคล
ทั่วไป จำนวน 300 
คน                                     
2. นวัตกรรมส่ือการ
ถายทอดเร่ืองการ
เล้ียงไหมอีร่ี และ
การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากแหลง
การเรียนรูสู
โรงเรียนในพื้นที่ 
Area based 

300,000 1. หลักสูตร
กิจกรรมการ
อนุรักษพันธุไหมอีร่ี
เพื่อการพัฒนาสู
อาชีพการเล้ียงไหม
อีร่ี สูโรงเรียนใน
พื้นที่ Area based 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
จังหวัดสระแกว 
เพื่อเสริมสราง
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย เปน
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน   บุคล
ทั่วไป จำนวน 300 
คน                                     
2. นวัตกรรมส่ือ
การถายทอดเร่ือง
การเล้ียงไหมอีร่ี 
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
แหลงการเรียนรูสู
โรงเรียนในพื้นที่ 
Area based 

ผศ.ดร.ทศพร แสงสวาง                             
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 



หนา 950                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มทร.ธ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สระแกว  
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกดวยการ
สรางนวัตกรรมส่ือ
ถายทอด เร่ือง 
 2.1 การการเล้ียง
ไหมอีร่ี 
 2.2 การอนุรักษ
พันธุไหมอีร่ี 
 2.3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากไหมอี
ร่ี ไดแก กระเปาผา
ไหมอีร่ี  กลองใส
เคร่ืองประดับไหมอี
ร่ี กิ๊ปติผมไหมอีร่ี  
ผาพันคอมัดยอม
ไหมอี่ร่ี และกลอง 
ใสแวนตาไหมอี่ร่ี 
3. กิจกรรมสราง
จิตสำนึกดวยการ
สรางนวัตกรรมส่ือ
ถายทอด เร่ือง 
 3.1 การเล้ียงไหมอี
ร่ี 
 3.2 การอนุรักษ
พันธุไหมอีร่ี 
การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากไหมอี
ร่ี ไดแก กระเปาผา
ไหมอีร่ี  กลองใส
เคร่ืองประดับไหมอี
ร่ี กิ๊ปติผมไหมอีร่ี  
ผาพันคอมัดยอม
ไหมอี่ร่ี และกลอง
ใสแวนตาไหมอี่ร่ี 
ใหกับโรงเรียนใน
พื้นที่ Area based 

Area based 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
จังหวัดสระแกว  
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกดวยการ
สรางนวัตกรรมส่ือ
ถายทอด เร่ือง 
 2.1 การการเล้ียง
ไหมอีร่ี 
 2.2 การอนุรักษ
พันธุไหมอีร่ี 
 2.3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากไหม
อีร่ี ไดแก กระเปา
ผาไหมอีร่ี  กลอง
ใสเคร่ืองประดับ
ไหมอีร่ี  
กิ๊ปติผมไหมอีร่ี  
ผาพันคอมัดยอม
ไหมอี่ร่ี  
และกลองใส
แวนตาไหมอี่ร่ี 
3. กิจกรรมสราง
จิตสำนึกดวยการ
สรางนวัตกรรมส่ือ
ถายทอด เร่ือง 
 3.1 การเล้ียงไหม
อีร่ี 
 3.2 การอนุรักษ
พันธุไหมอีร่ี 
การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากไหม
อีร่ี ไดแก กระเปา
ผาไหมอีร่ี  กลอง
ใสเคร่ืองประดับ

ธัญบุรี จังหวัด
สระแกว  
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกดวยการ
สรางนวัตกรรมส่ือ
ถายทอด เร่ือง 
 2.1 การการเล้ียง
ไหมอีร่ี 
 2.2 การอนุรักษ
พันธุไหมอีร่ี 
 2.3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากไหมอี
ร่ี ไดแก กระเปาผา
ไหมอีร่ี  กลองใส
เคร่ืองประดับไหมอีร่ี  
กิ๊ปติผมไหมอีร่ี  
ผาพันคอมัดยอมไหม
อี่ร่ี และกลองใส
แวนตาไหมอี่ร่ี 
3. กิจกรรมสราง
จิตสำนึกดวยการ
สรางนวัตกรรมส่ือ
ถายทอด เร่ือง 
 3.1 การเล้ียงไหมอีร่ี 
 3.2 การอนุรักษ
พันธุไหมอีร่ี 
การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากไหมอีร่ี ไดแก 
กระเปาผาไหมอีร่ี  
กลองใส
เคร่ืองประดับไหมอีร่ี 
กิ๊ปติผมไหมอีร่ี  
ผาพันคอมัดยอมไหม
อี่ร่ี และกลองใส
แวนตาไหมอี่ร่ี 
ใหกับโรงเรียนใน
พื้นที่ Area based 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จังหวัด
สระแกว  
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกดวยการ
สรางนวัตกรรมส่ือ
ถายทอด เร่ือง 
 2.1 การการเล้ียง
ไหมอีร่ี 
 2.2 การอนุรักษ
พันธุไหมอีร่ี 
 2.3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากไหมอี
ร่ี ไดแก กระเปาผา
ไหมอีร่ี  กลองใส
เคร่ืองประดับไหมอี
ร่ี กิ๊ปติผมไหมอีร่ี  
ผาพันคอมัดยอม
ไหมอี่ร่ี  
และกลองใสแวนตา
ไหมอี่ร่ี 
3. กิจกรรมสราง
จิตสำนึกดวยการ
สรางนวัตกรรมส่ือ
ถายทอด เร่ือง 
 3.1 การเล้ียงไหมอี
ร่ี 
 3.2 การอนุรักษ
พันธุไหมอีร่ี 
การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากไหมอี
ร่ี ไดแก กระเปาผา
ไหมอีร่ี  กลองใส
เคร่ืองประดับไหมอี
ร่ี กิ๊ปติผมไหมอีร่ี  
ผาพันคอมัดยอม

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
จังหวัดสระแกว  
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกดวยการ
สรางนวัตกรรมส่ือ
ถายทอด เร่ือง 
 2.1 การการเล้ียง
ไหมอีร่ี 
 2.2 การอนุรักษ
พันธุไหมอีร่ี 
 2.3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากไหม
อีร่ี ไดแก กระเปา
ผาไหมอีร่ี  กลองใส
เคร่ืองประดับไหมอี
ร่ี กิ๊ปติผมไหมอีร่ี  
ผาพันคอมัดยอม
ไหมอี่ร่ี  
และกลองใส
แวนตาไหมอี่ร่ี 
3. กิจกรรมสราง
จิตสำนึกดวยการ
สรางนวัตกรรมส่ือ
ถายทอด เร่ือง 
 3.1 การเล้ียงไหม
อีร่ี 
 3.2 การอนุรักษ
พันธุไหมอีร่ี 
การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากไหม
อีร่ี ไดแก กระเปา
ผาไหมอีร่ี  กลองใส
เคร่ืองประดับไหมอี
ร่ี กิ๊ปติผมไหมอีร่ี  
ผาพันคอมัดยอม
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จังหวัด
สระแกว 

ไหมอีร่ี กิ๊ปติผม
ไหมอีร่ี  ผาพันคอ
มัดยอมไหมอี่ร่ี 
และกลองใส
แวนตาไหมอี่ร่ี 
ใหกับโรงเรียนใน
พื้นที่ Area based 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
จังหวัดสระแกว 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จังหวัด
สระแกว 

ไหมอี่ร่ี และกลองใส
แวนตาไหมอี่ร่ี 
ใหกับโรงเรียนใน
พื้นที่ Area based 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จังหวัด
สระแกว 

ไหมอี่ร่ี และกลอง
ใสแวนตาไหมอี่ร่ี 
ใหกับโรงเรียนใน
พื้นที่ Area based 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
จังหวัดสระแกว 

F3A8 2. การถายทอดเทคโนโลยี
การใชประโยชนจากกลวย
เพื่อเพิ่มมูลคาใน
ผลิตภัณฑเบเกอร่ีเพื่อ
สุขภาพ 

4 พื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี 
ไดแก 
1) หมูที่ 4 ต.บึงชำออ อ.
หนองเสือ  
2) หมูที่ 9 ต.บึงกาสาม อ.
หนองเสือ  
3) หมูที่ 14 ต.คลองหก 
อ.คลองหลวง 
4) หมูที่ 3 ต.สวนพริกไทย 
อ.เมือง 

140,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.  เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีการใช
ประโยชนจากกลวย
ในผลิตภัณฑเบเกอ
ร่ีเพื่อสุขภาพ ใหกับ
ชุมชนเปาหมาย 
3. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑเบเกอร่ี
เพื่อสุขภาพ ที่มีการ
ใชผลิตภัณฑแปรรูป
จากกลวยมาเปน
สวนผสม  

70,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.  เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีการใช
ประโยชนจาก
กลวยใน
ผลิตภัณฑเบเกอร่ี
เพื่อสุขภาพ ใหกบั
ชุมชนเปาหมาย 
3. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑเบเกอร่ี
เพื่อสุขภาพ ที่มี
การใชผลิตภัณฑ
แปรรูปจากกลวย
มาเปนสวนผสม  

70,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.  เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีการใช
ประโยชนจากกลวย
ในผลิตภัณฑเบเกอร่ี
เพื่อสุขภาพ ใหกบั
ชุมชนเปาหมาย 
3. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑเบเกอร่ี
เพื่อสุขภาพ ที่มีการ
ใชผลิตภัณฑแปรรูป
จากกลวยมาเปน
สวนผสม  

70,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.  เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีการใช
ประโยชนจากกลวย
ในผลิตภัณฑเบเกอร่ี
เพื่อสุขภาพ ใหกบั
ชุมชนเปาหมาย 
3. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑเบเกอร่ี
เพื่อสุขภาพ ที่มีการ
ใชผลิตภัณฑแปรรูป
จากกลวยมาเปน
สวนผสม  

70,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.  เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีการใช
ประโยชนจาก
กลวยใน
ผลิตภัณฑเบเกอร่ี
เพื่อสุขภาพ ใหกบั
ชุมชนเปาหมาย 
3. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑเบเกอร่ี
เพื่อสุขภาพ ที่มี
การใชผลิตภัณฑ
แปรรูปจากกลวย
มาเปนสวนผสม  

ผศ.ประดิษฐ   
คำหนองไผ 
คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 

F3A8 3. ฝกอบรมการทำ
ผลิตภัณฑงานประดิษฐ
จากบวัหลวง 

ชุมชน เทศบาล ต.ลำไทร 
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธาน ี

127,300                   1 ชุมชน         นายกฤษณะ กลัดแดง
กองกลาง สำนกังาน
อธิการบดี ฝาย
พิพิธภัณฑบัว 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 4. โครงการการถายทอด
ความรูการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากขาวหอม
ปทุมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ชุมชนในจังหวัดปทุมธาน ี

จังหวัดปทุมธาน ี 250,000 ไดพัฒนาผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
จากขาวหอมปทุม 
เพื่อเพิ่มมูลคาให
กับขาวหอมปทุม 

250,000 ไดพัฒนา
ผลิตภัณฑเสริม
อาหารจากสาร
สกัดขาวหอมปทุม 
เพื่อเพิ่มมูลคาให
กับขาวหอมปทุม 

      นางสาวรสริน ทักษิน 
วิทยาลัยการแพทยแผน
ไทย 

F3A8 5. กิจกรรมสรางจิตสำนึก
อนุรักษพันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวยการ
มูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑ
ขาวไทย 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. โรงเรียน ชุมชน 
ในพื้นที่จังหวัด  
Areabased มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

300,000                 วัตถุประสงค 
1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อผลิตส่ือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ AR, 
QR, Video  
สงเสริมกิจกรรม
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธ
ขาวจังหวัด
ปทุมธานีใหไดนำ
ความรู
ความสามารถไป
ใหบริการทาง
วิชาการเผยแพร
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธขาว
จังหวัดปทุมธานีแก
สังคม 
3.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครู-
อาจารยในการใช
ส่ือผานเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัด
กิจกรรมสราง

300,000 วัตถุประสงค 
1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อผลิตส่ือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ AR, 
QR, Video  
สงเสริมกิจกรรม
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธ
ขาวจังหวัด
ปทุมธานีใหไดนำ
ความรู
ความสามารถไป
ใหบริการทาง
วิชาการเผยแพร
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธขาว
จังหวัดปทุมธานีแก
สังคม 
3.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครู-
อาจารยในการใช
ส่ือผานเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัด
กิจกรรมสราง

300,000 วัตถุประสงค 
1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อผลิตส่ือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ AR, QR, 
Video  สงเสริม
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธขาว
จังหวัดปทุมธานีให
ไดนำความรู
ความสามารถไป
ใหบริการทาง
วิชาการเผยแพร
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธขาว
จังหวัดปทุมธานีแก
สังคม 
3.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครู-
อาจารยในการใชส่ือ
ผานเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัด
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ

300,000 วัตถุประสงค 
1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อผลิตส่ือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ AR, 
QR, Video  
สงเสริมกิจกรรม
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธ
ขาวจังหวัดปทุมธานี
ใหไดนำความรู
ความสามารถไป
ใหบริการทาง
วิชาการเผยแพร
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธขาว
จังหวัดปทุมธานีแก
สังคม 
3.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครู-
อาจารยในการใชส่ือ
ผานเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัด
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ

300,000 วัตถุประสงค 
1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อผลิตส่ือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ AR, 
QR, Video  
สงเสริมกิจกรรม
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธ
ขาวจังหวัด
ปทุมธานีใหไดนำ
ความรู
ความสามารถไป
ใหบริการทาง
วิชาการเผยแพร
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธขาว
จังหวัดปทุมธานีแก
สังคม 
3.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครู-
อาจารยในการใช
ส่ือผานเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัด
กิจกรรมสราง

ผศ.ดร.ทศพร แสงสวาง                             
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย
ใหนักเรียน 
ตัวชี้วัด (ในเชิง 
Outcome) 
1.กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
2. ชุดคูมือจัด
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
ผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ AR, 
QR, Video  
จำนวน 5 เร่ือง 
1. ผลิตภัณฑ  ไส
กรอกขาวสมุนไพร 
2. ผลิตภัณฑ  ครีม
ขัดผิวขาวหอม 
3. ผลิตภัณฑ กระ
หร่ีพั๊พขาวกลอง 
4. ผลิตภัณฑ  คุกกี้
ขาวไรทเบอรร่ี 
5. ผลิตภัณฑ  
แหนมขาวหอม 
3. สรางความ
รวมมือระหวาง

จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย
ใหนักเรียน 
ตัวชี้วัด (ในเชิง 
Outcome) 
1.กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
2. ชุดคูมือจัด
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
ผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ AR, 
QR, Video  
จำนวน 5 เร่ือง 
1. ผลิตภัณฑ  ไส
กรอกขาวสมุนไพร 
2. ผลิตภัณฑ  ครีม
ขัดผิวขาวหอม 
3. ผลิตภัณฑ กระ
หร่ีพั๊พขาวกลอง 
4. ผลิตภัณฑ  คุกกี้
ขาวไรทเบอรร่ี 
5. ผลิตภัณฑ  
แหนมขาวหอม 
3. สรางความ
รวมมือระหวาง

พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทยให
นักเรียน 
ตัวชี้วัด (ในเชิง 
Outcome) 
1.กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
2. ชุดคูมือจัด
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
ผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ AR, QR, 
Video  จำนวน 5 
เร่ือง 
1. ผลิตภัณฑ  ไส
กรอกขาวสมุนไพร 
2. ผลิตภัณฑ  ครีม
ขัดผิวขาวหอม 
3. ผลิตภัณฑ กระหร่ี
พั๊พขาวกลอง 
4. ผลิตภัณฑ  คุกกี้
ขาวไรทเบอรร่ี 
5. ผลิตภัณฑ  
แหนมขาวหอม 
3. สรางความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน 
องคหรือหนวยงานที่

พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย
ใหนักเรียน 
ตัวชี้วัด (ในเชิง 
Outcome) 
1.กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
2. ชุดคูมือจัด
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
ผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ AR, 
QR, Video  
จำนวน 5 เร่ือง 
1. ผลิตภัณฑ  ไส
กรอกขาวสมุนไพร 
2. ผลิตภัณฑ  ครีม
ขัดผิวขาวหอม 
3. ผลิตภัณฑ กระ
หร่ีพั๊พขาวกลอง 
4. ผลิตภัณฑ  คุกกี้
ขาวไรทเบอรร่ี 
5. ผลิตภัณฑ  
แหนมขาวหอม 
3. สรางความ
รวมมือระหวาง
หนวยงาน องคหรือ

จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย
ใหนักเรียน 
ตัวชี้วัด (ในเชิง 
Outcome) 
1.กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
2. ชุดคูมือจัด
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
ผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ AR, 
QR, Video  
จำนวน 5 เร่ือง 
1. ผลิตภัณฑ  ไส
กรอกขาวสมุนไพร 
2. ผลิตภัณฑ  ครีม
ขัดผิวขาวหอม 
3. ผลิตภัณฑ กระ
หร่ีพั๊พขาวกลอง 
4. ผลิตภัณฑ  คุกกี้
ขาวไรทเบอรร่ี 
5. ผลิตภัณฑ  
แหนมขาวหอม 
3. สรางความ
รวมมือระหวาง
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

หนวยงาน องคหรือ
หนวยงานที่
เกี่ยวของกับการใช
ส่ือบูรณาการผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศการจัด
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
ใหครู อาจารย ได
ใชในการถายทอด
อยางนอย 2 
หนวยงาน 

หนวยงาน องคหรือ
หนวยงานที่
เกี่ยวของกับการใช
ส่ือบูรณาการผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศการจัด
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
ใหครู อาจารย ได
ใชในการถายทอด
อยางนอย 2 
หนวยงาน 

เกี่ยวของกับการใช
ส่ือบูรณาการผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศการจัด
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
ใหครู อาจารย ไดใช
ในการถายทอดอยาง
นอย 2 หนวยงาน 

หนวยงานที่
เกี่ยวของกับการใช
ส่ือบูรณาการผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศการจัด
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
ใหครู อาจารย ไดใช
ในการถายทอด
อยางนอย 2 
หนวยงาน 

หนวยงาน องค
หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการใช
ส่ือบูรณาการผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศการจัด
กิจกรรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุขาวไทยสูการ
สรางอาชีพดวย
มูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑขาวไทย 
ใหครู อาจารย ได
ใชในการถายทอด
อยางนอย 2 
หนวยงาน 

F3A8 6. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) กลวยไทย : 
อนุรักษและพัฒนาดวย
จิตสำนึกแหงคุณคาศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย จังหวัด
ปทุมธานี   

 430,000                   1. ไดผลิตภัณฑจาก
กลวยที่มกีาร
ประยุกตใชจากภูมิ
ปญญาของชาว
มอญ   
2. เปนการสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ    
3. เปนการสงเสริม
การใชประโยชน
จากกลวยสายพันธุ
ทองถิ่น 
4. เพื่อเพิ่มรายได
ใหชุมชน 

        ดร.ชนากานต เรือง
ณรงค  
คณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร 

F3A8 7. กิจกรรมสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษพันธุบวัสู
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. โรงเรียน ชุมชน 
ในพื้นที่จังหวัด  
Areabased มหาวิทยาลัย

300,000                   เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย1.

300,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย    

300,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย   

300,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

300,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 

ผศ.ดร.ทศพร แสงสวาง      
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน บุคล
ทั่วไป จำนวน 300 
คน  
2.แหลงเรียนรู
ศึกษาขอมูลชุมชน
ทองถิ่น 1 แหง 
3.พัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อการเพิ่มมูลคา
ใหชุมชนอยางนอย 
5 อยาง 

1. นักเรียน 
นักศึกษาประชาชน 
บุคลทั่วไป จำนวน 
300 คน  
2.แหลงเรียนรู
ศึกษาขอมูลชุมชน
ทองถิ่น 1 แหง 
3.พัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อการเพิ่มมูลคา
ใหชุมชนอยางนอย 
5 อยาง 

1. นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน บุคลทั่วไป 
จำนวน 300 คน  
2.แหลงเรียนรูศึกษา
ขอมูลชุมชนทองถิ่น 
1 แหง     
3.พัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อการเพิ่มมูลคาให
ชุมชนอยางนอย 5 
อยาง 

1. นักเรียน 
นักศึกษาประชาชน 
บุคลทั่วไป จำนวน 
300 คน  
2. แหลงเรียนรู
ศึกษาขอมูลชุมชน
ทองถิ่น 1 แหง 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อการเพิ่มมูลคา
ใหชุมชนอยางนอย 
5 อยาง 

กลุมเปาหมาย 
1. นักเรียน 
นักศึกษา
ประชาชน บุคล
ทั่วไป จำนวน 
300 คน  
2. แหลงเรียนรู
ศึกษาขอมูลชุมชน
ทองถิ่น 1 แหง      
3. พัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อการ
เพิ่มมูลคาให
ชุมชนอยางนอย 
5 อยาง 

F3A8 8. โครงการจัดแสดง
นิทรรศการโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ  
รวมกับ อพ.สธ. และ
หนวยงานที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

พื้นที่ดำเนินการตามที ่
อพ.สธ.กำหนด 

280,000                 เขารวมประชุม
วิชาการและจัด
นิทรรศการ 

          280,000               เขารวมประชุม
วิชาการและจัด
นิทรรศการ 

ผศ.ดร.วารุณี อริยะ
วิริยะนันท 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

F3A8 9. จัดทำหนังสือบัว
วิกตอเรีย 

พิพิธภัณฑบัว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี อำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

  100,000 ตนฉบับ 50 เลม 
และแปลงเปน E-
Book Site 

      ผศ.ภูรินทร อัครกุลธร
กองกลาง  
สำนักงานอธกิารบดี 
ฝายพิพธิภัณฑบวั 

F3A8 10. จัดทำวิดีทัศนบัว
จงกลนี 

พิพิธภัณฑบัว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี อำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

      50,000 จัดทำ CD 500 
แผน และเผยแพร
ทาง web site 

  ผศ.ภูรินทร อัครกุลธร
กองกลาง  
สำนักงานอธกิารบดี 
ฝายพิพธิภัณฑบวั 

F3A8 11. จัดทำหนังสือการ
ขยายพันธุบัวและการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อบวั 

พิพิธภัณฑบัว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี อำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

    150,000 1 วิธกีาร 150,000 1 วิธกีาร   ผศ.ภูรินทร อัครกุลธร
กองกลาง  
สำนักงานอธกิารบดี 
ฝายพิพธิภัณฑบวั 

F3A8 12. โครงการฝกอบรมการ
ขยายพันธุบวัโดยวธิีการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

พิพิธภัณฑบัว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

        100,000 อบรม 2 รุนๆ ละ 
30 คน 

นางเยาวมาลย  
นอยใหม  
กองกลาง  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ราชมงคลธัญบุรี อำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

สำนักงานอธกิารบดี 
ฝายพิพธิภัณฑบวั 

F3A8 13. งานจัดทำ/ดูแลเว็บ
ไซด อพ.สธ. - หนวยงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 

 รวม  13  โครงการ  2,526,800  1,320,000  1,120,000  1,170,000  1,350,000   
 รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม         

45 โครงการ 
 34,080,900  17,432,600  15,052,600  14,682,600  13,612,600   

 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กจิกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 

 


