
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุร ี

เก็บรวบรวมพันธุบัว

หลวงและบัวสายของ

แตละจังหวัดเปาหมาย

ในเขตภาคกลางท่ีหาง

จาก เขตปริมณฑล

ออกไป 

  100,000 100,000 งบประมาณ

รายจาย 

1. เพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เก็บรวบรวมพันธุ

บัวหลวงและบัวสาย

ของแตละจังหวัดท่ี

หางออกไปจาก

ปริมณฑล 

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

ฯ 

2. เก็บบัวหลวง อยางนอย 2 

แหลง และเก็บบัวสาย บัวผัน 

อยางนอย 2 แหลง ตามแหลง

น้ำธรรมชาติใน 2 – 3 จังหวัด

เปาหมายท่ีติดกับ จังหวัด

ปทุมธาน ี

นายกฤษณะ   

กลัดแดง 

(กองกลาง) 

  

  รวม 1 โครงการ   100,000 100,000      

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หนา 2 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

ขยายพันธุบัว

จงกลนีเพ่ือการ

อนุรักษ 

  40,000 40,000 งบประมาณ

รายจาย 

1. เพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. ขยายเพ่ือการอนุรักษ 

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

ฯ 

2. จำนวนตนบัวจงกลนีท่ีมี

ความสมบูรณ 300 ตน 

นายกฤษณะ   

กลัดแดง 

 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

แหลงเรียนรูสวน

พฤกษศาสตรสู

เศรษฐกิจพอเพียง

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร  

  1,200,000 1,200,000 งบประมาณ

รายจาย 

1. เพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. แหลงเรียนรูสวน

พฤกษศาสตรสูเศรษฐกิจ

พอเพียง  

คณะเทคโนโลยี การเกษตร 

3. เพ่ือรวบรวมพันธุไมหา

ยาก 

4. เพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพร 

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

ฯ 

2. แหลงเรียนรูสวน

พฤกษศาสตรสูเศรษฐกิจ

พอเพียง คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 1 แหลง 

3. มีการรวบรวมพันธุไมหา

ยาก พืชทองถิ่น ปลูกเพ่ิมใน

พ้ืนท่ีของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 356 ตน 

4. มีการรวบรวมพืชสมุนไพร 

103 ชนิด 

นายวีระยุทธ   

นาคทิพย 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หนา 3 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุร ี

การเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือบัวบาใน

สภาวะปลอดเชื้อ

เพ่ือการอนุรักษ 

  240,000 - งบประมาณ

กองทุนสงเสริม

งานวิจัย มทร.

ธัญบร ี

1. เพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 

2. อนุรักษและการใช

ประโยชน บัวบาคืนบึง ณ 

ตำบลบึงบา จงัหวัด

ปทุมธาน ี

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

ฯ 

2. คัดเลือกพันธุบัวบาท่ีมี

ศักยภาพ และรวบรวมมาไวท่ี

พิพิธภัณฑบัว มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

3. ศึกษาชนิดและปริมาณสาร

ฟอกฆาเชื้อท่ีเหมาะสมในการ

ฟอกฆาเชื้อจุลินทรียท่ี

ปนเปอนอยูท่ีผิวภายนอกของ

ชิ้นสวนพืช ไดแก แคลเซียมไฮ

โปคลอไรท (CaCl2O2) 

โซเดียมไฮโปคลอไรท (NaOCl) 

เมอรคิวริกคลอไรด (HgCl2) 

เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl 

Alcohol) และสารจับใบ 

(tween 20) เปนตน 

     ท้ังนี้ไดขอขออนุมัติขยาย

เวลาโครงการวิจัย เนื่องจากไม

สามารถดำเนินการหาตนพันธุ

ของบัวบาได เนื่องจากเปนชวง

ท่ีมีการควบคุมการระบาดโรค

ดร.พนารัตน 

ทองเพ่ิม 

อยู

ระหวาง

ดำเนินกา

ร 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

โควิด 19 ทำใหการทดลองไม

สามารถดำเนินการไดตาม

กรอบกำหนดเวลาท่ีระบุไวใน

โครงการ  

4 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี 

ขยายพันธุบัว

จงกลนีเพ่ือปลูก

เลี้ยงภายใน

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี 

  60,000 60,000 งบประมาณ

รายจาย 

1. เพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. ขยายพันธุบัวจงกลนีเพ่ือ

ปลูกเลี้ยงภายในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรีเพ่ือการอนุรักษ 

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

ฯ 

2. จำนวนตนบัวจงกลนีท่ีมี

ความสมบูรณ 80 ตน 

นายกฤษณะ  

กลัดแดง 

  

  รวม 4 โครงการ   1,540,000 1,300,000      

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หนา 5 

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

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

การพัฒนาสื่อดิจิทัล

กิจกรรมสราง

จิตสำนึกอนุรักษ

พันธบัวบา 

   240,000 - งบประมาณ

กองทุนสงเสริม

งานวิจัย มทร.

ธัญบรี 

1. เพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพตนราช

สุดาฯสยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.)                  

2. เพ่ือทดสอบความ

ตองการดานการ

ออกแบบผลิตภัณฑจาก

บัวบา                                                     

3. เพ่ือเปนพัฒนา สื่อ

ดิจิทัลกิจกรรมสราง

จิตสำนึกอนุรักษพันธุ  

บัวบา                                                     

4. เพ่ือเผยแพรใหกับ

ประชาชนท่ัวไป นักเรียน 

นักศึกษา ทุกระดับ ท้ังใน

และนอกระบบโรงเรียน 

5. เพ่ือทดสอบการ

นำเสนอผลิตภัณฑผาน

สื่อการโฆษณา  

 6. เพ่ือจัดตั้งแหลงการ

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ 

2. เผยแพรกิจกรรมอนุรักษ

พันธุบัวบา  7 กิจกรรม 

ไดแก                         

1) โครงการปทุมธานีเมือง

บัว        

2) บัวเกี่ยวกับสังคมและ

ประเพณ ี      

3) บัวกินอยูอยางไทย                

4) บัวเกี่ยวกับศาสนาและ

ความเชื่อ       

5) บัวเกี่ยวกับศิลปะ                 

6) บัวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี                             

7) บัวกับเศรษฐกิจ 

ผศ.ดร. ทศพร 

แสงสวาง  

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

 

F2A4 

F3A8 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เรียนรูท้ังภายในอาคาร

และนอกอาคารท่ีเปน

พิพิธภัณฑบัวสิรินธร 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

การพัฒนากระดาษ

จากกานบัวหลวง 

  150,000 - งบประมาณ

กองทุนสงเสริม

งานวิจัย มทร.

ธัญบรี 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาความ

เขมขนของสารเคมี และ

ระยะเวลาในการตมกาน

บัวหลวง 

3. เพ่ือศึกษาระยะเวลา

ในการตีกระจายเย่ือ

กระดาษกานบัวหลวง 

4. เพ่ือศึกษาปริมาณเย่ือ

จากกานบัวหลวงท่ีมีผล

ตอความหนาของ

กระดาษ  

5. เพ่ือศึกษาปริมาณสาร

สะทอนน้ำในการเพ่ิม

คุณสมบัติสะทอนน้ำของ

กระดาษกานบัวหลวง 

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ 

2. ศึกษาความเขมขนของ

สารเคมี และระยะเวลาใน

การตมกานบัวหลวง 

(ดำเนินการเสร็จเรียบรอย

แลว) 

3. ศึกษาระยะเวลาในการตี

กระจายเย่ือกระดาษกาน

บัวหลวง (ดำเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว) 

4. ศึกษาปริมาณเย่ือจาก

กานบัวหลวงท่ีมีผลตอความ

หนาของกระดาษ 

(ดำเนินการเสร็จเรียบรอย

แลว) 

5. ศึกษาปริมาณสาร

สะทอนน้ำในการเพ่ิม

คุณสมบัติสะทอนน้ำของ

ผศ. จุฬาภรณ  

ศรีเมืองไหม  

อยูระหวาง

ดำเนินการ 
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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 

6. เพ่ือทดสอบสมบัติทาง

กายภาพของกระดาษ

กานบัวหลวงสะทอนน้ำ 

กระดาษกานบัวหลวง  (อยู

ระหวางดำเนินการ) 

6. ทดสอบสมบัติทาง

กายภาพของกระดาษกาน

บัวหลวงสะทอนน้ำ  (อยู

ระหวางดำเนินการ) 

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

ผลของการเลานิทาน

ดวยหุนหัวโต

ประกอบบทบาท

สมมุติสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

  150,000 - งบประมาณ

กองทุนสงเสริม

งานวิจัย มทร.

ธัญบรี 

1. เพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือพัฒนาและ

ออกแบบหุนหัวโตท่ีใช

เลานิทานประกอบ

บทบาทสมมุติสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

3. เพ่ือเปรียบเทียบ

พัฒนาการทางภาษาของ

เด็กปฐมวัยแตละ

ระดับชั้น  

4. เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของครู/ผูเกี่ยวของ

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ 

2. บูรณาการกับรายวิชา 

ดังนี้  

       1. วิชานิทานสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

       2. วิชาศิลปะสำหรับ

เด็กปฐมวัย  

3. บูรณาการกับงานวิจัย

ของคณะฯ ดังนี้  

        1. การพัฒนาสื่อการ

เรียนรูจากกระดาษกานบัว

หลวงเพ่ือสงเสริม  

พัฒนาการทางภาษาของ

เด็กปฐมวัย 

        2. การพัฒนา

ผศ. วิสิฏฐศรี  

ตังครโยธิน 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 
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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 

ระดับปฐมวัย 

5. เพ่ือเผยแพร

ผลงานวิจัยกับครูผูสอน

ระดับปฐมวัยสู

กลุมเปาหมายในจังหวัด

ปทุมธาน ี

กระดาษจากกานบัวหลวง 

4. สื่อการเรียนการสอน 

ชุดดการแสดงสำเร็จรูป

สำหรับเลานิทาน สำหรับ

เด็กปฐมวัย 

5. เผยแพรผลงานวิจัยใหแก

ครูผูสอนในระดับปฐมวัย 

ในโรงเรียนเขตจังหวัด

ปทุมธานี จำนวน 3 

โรงเรียน จำนวน 30 คน

และนักศึกษาสาขาวิชา

ปฐมวัย จำนวน  30 คน 

4 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

การพัฒนาสื่อการ

เรียนรูจากกระดาษ

กานบัวหลวงเพ่ือ

สงเสริม พัฒนาการ

ทางภาษาของเด็ก

ปฐมวัย 

  150,000 - งบประมาณ

กองทุนสงเสริม

งานวิจัย มทร.

ธัญบรี 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือพัฒนาและ

ออกแบบสื่อการเรียนรู

ทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

3. เพ่ือเปรียบเทียบ

พัฒนาการทางภาษาของ

กลุมทดลองกอนและหลัง

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ 

2. สรางสื่อการเรียนรูทาง

ภาษา (ดำเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว70 %) 

4. ประเมินความเหมาะสม

ของสื่อการเรียนรูทางภาษา 

ปรับปรุงแกไข (ดำเนินการ

เสร็จเรียบรอย 60 %) 

5. นำสื่อการเรียนรูทาง

ผศ. พัฒนนรี 

จันทราภิรมย 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

 

F2A4 

F3A8 
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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 

การใชสื่อการเรียนรู 

4. เพ่ือเปรียบเทียบ

พัฒนาการทางภาษากอน

กลุมควบคุมและหลังการ

ใชสื่อการเรียนรู 

5. เพ่ือเปรียบเทียบ

พัฒนาการทางภาษากอน

และหลังการใชสื่อการ

เรียนรูระหวางกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม    

6. เพ่ือศึกษาผลความพึง

พอใจในการใชสื่อการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาภาษา

ของเด็กปฐมวัย 

7. เพ่ือเผยแพรสื่อการ

เรียนรูกับครูผูสอนระดับ

ปฐมวัยในจังหวัด

ปทุมธาน ี

ภาษาไปดำเนินการทดลอง

กับกลุมทดลองเพ่ือทดสอบ

ประสิทธิผล (อยูระหวาง

ดำเนินการ) 

6.  เก็บรวบรวมขอมูล

วิเคราะหขอมูล สรุปผล   

(อยูระหวางดำเนินการ) 

5 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

การศึกษาชองทาง

การจำหนาย

ผลิตภัณฑงาน

ประดิษฐจาก

กระดาษกานบัว

  100,000 - งบประมาณ

กองทุนสงเสริม

งานวิจัย มทร.

ธัญบรี 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากโครงการ

พระราชดำริสมเด็จ

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ 

2. ดำเนินการวิจัยเพ่ือศึกษา

แนวทางการดานการตลาด

ผศ. เสริมศรี  

สงเนียม 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 
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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 

หลวง  พระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมาร ี

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือพัฒนาชอง

ทางการจำหนาย

ผลิตภัณฑจากกระดาษ

กานบัวหลวงดวย

กระบวนการวิจัย 

3. เพ่ือถายทอดองค

ความรูในดานชองทาง

การจำหนายผลติภัณฑ

จากกระดาษกานบัว

หลวงแกชุมชน 

เพ่ือจัดจำหนายผลิตภัณฑท่ี

เหมาะสม 

3. วิเคราะหรูปแบบการจัด

จำหนายท่ีเหมาะสมเพ่ือ

การถายทอดองคความรู 

4. จัดอบรมดานการตลาด

เพ่ือการจัดจำหนาย

ผลิตภัณฑใหกับ 2 กลุม

แมบาน จ.ปทุมธานี 

5. ดำเนินการถายทอดองค

ความรูในดานชองทางการ

จำหนายผลิตภัณฑจาก

กระดาษกานบัวหลวงแก

ชุมชน 

6 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

การศึกษาฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระและ

พัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารจากบัวบา  

  240,000 - งบประมาณ

กองทุนสงเสริม

งานวิจัย มทร.

ธัญบรี 

1. เพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือบูรณาการงาน

บริการวิชาการกบัการ

เรียนการสอน การวิจัย 

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ 

2. บูรณาการกับรายวิชา 

ดังนี้  

    1.1 โภชนาการชุมชน 

    1.2 ชีวเคมีทาง

โภชนาการ 

    1.3 วิทยาศาสตรการ

นายเกรียงศักดิ์  

สิงหแกว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

- เปลี่ยน

ผูรับผิดชอ

บ 
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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 

ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม หรือ

สิ่งแวดลอม 

3. เพ่ือนำงานบริการวิชา

การบูรณาการกบั

งานวิจัยของคณะฯ 

4. พัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารจากวัตถุดิบท่ีมี

มากในทองถิ่น เพ่ือ

สงเสริมใหเกิดผลิตภัณฑ

ชุมชนและรายไดแก

ชุมชน   

อาหาร 

    1.4 อาหารวาง   

    1.5 การพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 

    1.6 นวัตกรรมอาหาร

เพ่ือชุมชน 

    1.7 อาหารเพ่ือสุขภาพ 

    1.8 การถนอมและแปร

รูปอาหาร 

    1.9 การควบคุมคุณภาพ

อาหาร 

    1.10 แผนงานพิเศษทาง

อาหารและโภชนาการ 

3. บูรณาการกับงานวิจัย

ของคณะฯ ดังนี้  

    1. เคกชอรทเทนนิ่ง

น้ำมันรำขาว 

    2. การพัฒนาคุกกี้

โปรตีนสูง 

    3. การพัฒนาผลิตภัณฑ

เยลลีพรอมดื่มจากน้ำ

มะขามเปยกผสมตรีผลา 

    4.  การพัฒนายกระดับ 
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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 

OTOP ดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กลุมกุงอบแหงมูลทราย 

คลอง 1 อ.องครักษ จ.

นครนายก (กลุมกุงอบแหง

บานคลอง1)  

7 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

การปรับปรุงสมบัติ

เชิงโภชนาการของ

กวยเตี๋ยวเสนใหญ

โดยการเสริมเสนใย

จากรากบัว 

  150,000 - งบประมาณ

กองทุนสงเสริม

งานวิจัย มทร.

ธัญบรี 

1. เพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาสูตรท่ี

เหมาะสมในการปรับปรุง

สมบัติเชิงโภชนาการของ

กวยเตี๋ยวเสนใหญ 

3. เพ่ือบูรณาการ

งานวิจัยกับงานดานอ่ืนๆ 

4. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหกับชมุชนในเขต

ปทุมธาน ี

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ 

2. บูรณาการกับรายวิชา 

ดังนี้  

    1. วิชาการวางแผนการ

ทดลองและการทดสอบทาง

ประสาทสัมผัส 

    2. วิชาการัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 

    3. วิชาสถิติและการวาง

แผรการทดลองในงานคห

กรรมศาสตร 

    4. วิชาแนวคิดการ

พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

    5. วิชาแผนงานพิเศษ

ทางดานอาหารและ

ผศ.ดร.อรวัลภ  

อุปถัมภานนท 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 
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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 

โภชนาการ 

3. บูรณาการกับงานบริการ

วิชาการ เรื่อง เสนใหญ

เสริมรากบัว 

    

8 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

การเพ่ิมปริมาณสาร

หอม (2- อะเซทิล-

1-ไพโรลีน) และกรด

แกมมาอะมิโนบิวทิ

ริก (กาบา) โดยใช

เทคนิคเกษตร

อินทรีย เพ่ือเพ่ิม

มูลคาขาวพันธุ

พ้ืนเมือง กลุมขาวมี

สี จังหวัดปทุมธานี 

สูการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของ 

เกษตรกรในองคการ

บริหารสวนตำบล

คลองสี่ จังหวัด

ปทุมธาน ี

   240,000 - งบประมาณ

กองทุนสงเสริม

งานวิจัย มทร.

ธัญบรี 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษนธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ) 

2. เพ่ือเพ่ิมปริมาณสาร

หอม (2- อะเซทิล-1-ไพ

โรลีน) และกรด

แกมมาอะมิโนบิวทิริก 

(กาบา) ใหกับขาวพันธุ

พ้ืนเมืองกลุมขาวมีสี ใน

จังหวัดประทุมธานี โดย

ใชปุยน้ำชีวภาพขี้แดดนา

เกลือ 

3. เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับ

กลุมขาวพันธุพ้ืนเมือง

กลุมขาวมีสี ท่ีมีปริมาณ

สารหอมและสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพเพ่ิมขึ้น 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ) 

2. ไดปริมาณสารโพรลีน ซ่ึง

เปนสารต้ังตนในการเกิด

สารหอม 2-AP และกรด

แกมมาอะมิโนบิวทิริก (กา

บา) ใหกับขาวพันธุพ้ืนเมือง

กลุมขาวมีสี ในจังหวัดประ

ทุมธานี จำนวน 4 สายพันธ 

โดยใชปุยน้ำชีวภาพขี้แดด

นาเกลือ 

ผศ.ฐิตยา  ศร

ขวัญ                 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หนา 14 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

โดยใชปุยน้ำชีวภาพขี้

แดดนาเกลือและปลูกพืช

แบบเกษตรอินทรีย 

  รวม 8 โครงการ   1,420,000 -      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

โครงการกิจกรรม

สรางจิตสำนึกใน

การอนุรักษพันธุ

ขาวจังหวัด

ปทุมธานีสูการ

สรางอาชีพอยาง

ย่ังยืน 

   150,000 135,428 งบประมาณ

รายจาย 

1. เพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือจัดโครงการกิจกรรม

สรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธขาวจังหวัด

ปทุมธานีสูการสรางอาชีพ

อยางย่ังยืนสำหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ตลอดถึงเยาวชน ชุมชน

คลองหก ในเขตพ้ืนท่ี

ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหผูเขารวมกิจกรรมมี

จิตสำนึกในการอนุรักษ

พันธขาวจังหวัดปทุมธานี

และสามารถถายทอดได

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ ผูเขารวมโครงการ

ท้ังสิ้น 277 คน 

     - คณะครู-อาจารยใน

สถานศึกษาท่ีหางไกลไดรับ

การบริการวิชาการ และ

ความชวยเหลือใหความรูดาน

ทักษะวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ

สามารถนำไปใชได 

      - ชุมชนเขตพ้ืนใกลเคียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี ไดแกพ้ืนท่ี 

อำเภอธัญบุรี  อำเภอคลอง

หลวง  และอำเภอ   ลำลูกกา

เขตพ้ืนใกลเคียงมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ไดแกพ้ืนท่ี อำเภอธัญบุรี  

อำเภอคลองหลวง  และ

อำเภอลำลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี ไดรับการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนท่ี

ผศ.ดร.ทศพร แสง

สวาง  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อยางสรางสรรค 

4. เพ่ือผลิตสื่อท่ีถายทอด

การจัดโครงการกิจกรรม

สรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธขาวจังหวัด

ปทุมธานีสูการสรางอาชีพ

อยางย่ังยืน ใหกับนักเรียน

ทุกระดับชั้นเพ่ือใหไดนำ

ความรูความสามารถไป

ใหบริการทางวิชาการ

เผยแพรโครงการกิจกรรม

สรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธขาวจังหวัด

ปทุมธานีสูการสรางอาชีพ

อยางย่ังยืนแกสังคม 

5. เพ่ือชวยเหลือและให

ความรวมมือกับหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของในการพัฒนา

ศักยภาพของครู-อาจารย

ในการใชสื่อเพ่ือการ

ถายทอดจัดโครงการ

กิจกรรมสรางจิตสำนึกใน

การอนุรักษพันธขาวจังหวัด

เหมาะสมกับเนื้อหาใน

หลักสูตร 

     - นักศึกษา และอาจารย

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

และคณะวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี มีโอกาส

ใหบริการทางวิชาการแก

สังคม ตลอดจนมี

ประสบการณตรงดานการ

ฝกสอน 

     - สรางชื่อเสียงใหกับ

คณะและมหาวิทยาลัย ฯ ให

เปนท่ีรูจักแกครูอาจารยและ

บุคคลท่ัวไปในจังหวัด

ปทุมธาน ี

2. จัดกิจกรรม 7 กิจกรรม 

3. ไดคูมือจัดโครงการ

กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธขาวจังหวัด

ปทุมธานีสูการสรางอาชีพ

อยางย่ังยืน จำนวน 1 เลม 

4. ไดหลักสูตรการฝก
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปทุมธานีสูการสรางอาชีพ

อยางย่ังยืน 

โครงการกิจกรรมสราง

จิตสำนึกในการอนุรักษพันธ

ขาวจังหวัดปทุมธานีสูการ

สรางอาชีพอยางย่ังยืน 1 

โครงการ 

5. สรางความรวมมือระหวาง

หนวยงาน องคหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ

ใชสื่อการจัดโครงการ

กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธขาวจังหวัด

ปทุมธานีสูการสรางอาชีพ

อยางย่ังยืน ใหครู อาจารย 

ไดใชในการถายทอดอยาง

นอย 1 หนวยงาน 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

โครงการกิจกรรม

สรางจิตสำนึกใน

การอนุรักษพันธุ

ขาวจังหวัด

ปทุมธานี 

   150,000 43,000 งบประมาณ

รายจาย 

1. เพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือจัดกิจกรรมสราง

จิตสำนึกในการอนุรักษ

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ 

2. ไดคูมือจัดโครงการ

กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธขาวจังหวัด

ปทุมธานีผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ จำนวน 1 เลม 

ผศ.ดร.ทศพร  

แสงสวาง  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พันธขาวจังหวัดปทุมธานี

บูรณาการผานเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีผลิตโดย

นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ตลอดถึงเยาวชน ชุมชน

คลองหก ในเขตพ้ืนท่ี

ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหผูเขารวมกิจกรรมมี

จิตสำนึกในการอนุรักษ

พันธขาวจังหวัดปทุมธานี

และสามารถถายทอดได

อยางสรางสรรคบูรณาการ

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. เพ่ือผลิตสื่อท่ีถายทอด

การจัดกิจกรรมสราง

จิตสำนึกในการอนุรักษ

พันธขาวจังหวัดปทุมธานี

บูรณาการผานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหกับนักเรียน

ทุกระดับชั้นเพ่ือใหไดนำ

3. ไดหลกัสูตรการพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธขาวจังหวัด

ปทุมธานี จำนวน 1 โครงการ 

4. สรางความรวมมือระหวาง

หนวยงาน องคหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ

ใชสื่อการจัดโครงการ

กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธขาวจังหวัด

ปทุมธานีสูการสรางอาชีพ

อยางย่ังยืน ใหครู อาจารย 

ไดใชในการถายทอดอยาง

นอย 1 หนวยงาน 

5. ผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น 

277 คน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ความรูความสามารถไป

ใหบริการทางวิชาการ

เผยแพรจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธขาวจังหวัด

ปทุมธานีแกสังคม 

5. เพ่ือชวยเหลือและให

ความรวมมือกับหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของในการพัฒนา

ศักยภาพของครู-อาจารย

ในการใชสื่อผานเทคโนโลยี

สารสนเทศและจัดกิจกรรม

สรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธขาวจังหวัด

ปทุมธานี  

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

โครงการกิจกรรม

สรางจิตสำนึกใน

การอนุรักษพันธุ

บัวไทย 

̌  150,000 146,962 งบประมาณ

รายจาย 

1. เพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 

ศึกษาคนควาวิจยั และ

สรางนวัตกรรม เกี่ยวกับ

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ ผูเขารวมโครงการ

ท้ังสิ้น 294 คน 

2. ไดคูมือจัดโครงการในการ

อนุรักษพันธุบัวไทยผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จำนวน 1 เลม 

3. ไดหลักสูตรการพัฒนาสื่อ

ผศ.ดร.ทศพร  

แสงสวาง  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พันธุบัวไทย และการแปร

รูป 

3. เพ่ือจัดตั้งศูนยการ

เรียนรูท้ังภายในอาคารและ

นอกอาคารท่ีเปน

พิพิธภัณฑบัวสิรินธร และท่ี

รวมรวมพันธุบัวไทย และ

อนุรักษบัวสายพันธุบัวไทย 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธุบัวไทย จำนวน 

1 โครงการ 

4. สรางความรวมมือระหวาง

หนวยงาน องคหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ

ใชสื่อการจัดโครงการ

กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธขาวจังหวัด

ปทุมธานีสูการสรางอาชีพ

อยางย่ังยืน ใหครู อาจารย 

ไดใชในการถายทอดอยาง

นอย 1 หนวยงาน 

4 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

สืบสานศาสตร

พระราชาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสำนึก

รักษพันธุกรรมพืช

เพ่ือพัฒนาชุมชนสู

ความม่ันคงและ

ย่ังยืน 

   200,000 197,600 งบประมาณ

รายจาย 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือใหผูผานการอบรม

ไดรับความรูดานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนำประยุกตใชใน

พัฒนางานหรือนำไปใช

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ 

- ผูเขาอบรมจำนวน 204 คน 

จากจำนวน 4 ชุมชน ดังนี้ 

      1. ชุมชนหมูท่ี 11 ต.

คลองหก อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธาน ี

      2. ชุมชนหมูท่ี 2 ต.ลำ

นายทองมี  

เหมาะสม 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ประโยชนได 

3. เพ่ือสรางจิตสำนึกรักษ

และหวงแหนทรัพยากรใน

ชุมชน 

ลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

      3. ชุมชนหมูท่ี 1 ต.บึง

บา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธาน ี

      4. ชุมชนหมูท่ี 8 ต.

คลองควาย อ.สามโคก จ.

ปทุมธาน ี

- ผูเขาอบรมมีความรูในดาน

การอนุรักษพันธุกรรมพืชหลัง

การอบรมเพ่ิมขึ้น รอยละ 

96.00 

- ผูเขาอบรมนำความรูดาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถนำประยุกตใชใน

พัฒนางานหรือนำไปใช

ประโยชนได รอยละ 98.00 

5 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

โครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากฟาง

ขาวเหลือท้ิง และ

บัวหลวง 

   120,000 120,000 งบประมาณ

รายจาย 

1. เพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือนำงานบริการวิชา

การบูรณาการ กับการเรียน

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ 

2. บูรณาการกับรายวิชา ดังนี ้ 

    1. วิชาศิลปะประยุกตใน

งานประดิษฐ 

    2. วิชาผลิตภัณฑงาน

ดอกไมแบบไทย 

ดร.ชนากานต  

เรืองณรงค   

เปลี่ยน

ผูรับผิดชอ

บ 

 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

การสอน การวิจัย ทำนุ

บำรุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม 

3. เพ่ือนำงานบริการวิชา

การบูรณาการกบังานวิจัย

ของคณะฯ 

4. พัฒนาผลิตภัณฑจาก

ฟางขาวเหลือท้ิง และบัว

หลวงเพ่ือชุมชน 

    3. วิชาการนำเสนองาน

ประดิษฐ 

    4. วิชาสีและลวดลายสิ่ง

ทอ 

    5. วิชาเทคนิคการตัดเย็บ

เสื้อ 

3. บูรณาการกับงานวิจัยของ

คณะฯ ดังนี้  

    1. พวงหลีดกระดาษฟาง

ขาว 

    2. กรอบรูปดอกไมจาก

กระดาษฟางขาว 

    3. ดอกไมฟางขาวตกแตง

หีบศพ 

    4. การจัดดอกไมฟางขาว

รูปทรงสามเหลี่ยม และแบบ

โคงนูน 

    5. การพัฒนายกระดับ 

OTOP ดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กลุมสตรีทอผาบานดงบัง 

จังหวัดปราจีนบรุี (กลุมสตรี

ทอผาบานดงบัง) 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

   6. การพัฒนาผลิตภัณฑ

กลุมสตรีตัดเย็บบานนายาว 

(กลุมสตรีตัดเย็บบานนายาว) 

4. ปจจุบันกลุมแมบานแสง

ตะวันไดนำไปพัฒนาและผลิต

เปนสินคาประจำกลุม โดยมี

กลุมลูกคาประจำจากราน

สังฆภัณฑเสาชิงชามารับไป

จำหนาย 

6 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

 อบรมการผลิต

โหลบัวอบแหงเพ่ือ

จำหนาย 

   161,900 161,900 งบประมาณ

รายจาย 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ 

พันธุกรรมพืชฯ 

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ

นำความรูท่ีไดรับไปพัฒนา

งานของชุมชน 

1. สนองงานพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ 

2. ผูเขารับการอบรมไดรับ

ความรูในการผลิตดอกบัวสด

อบแหง สามารถทำไป

ประกอบอาชีพได  และเปน

แนวทางในการนำสูโครงการ

สรางอาชีพในชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

นายสุรยุทธ  เพ็ช

รพลาย 

  

7 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุร ี

การถายทอด

ความรูการแปรรูป

ผลิตภัณฑจากบัว

เพ่ือเพ่ิมรายได

   300,000 276,100 งบประมาณ

รายจาย 

1. เพ่ือตอบสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

1. เพ่ือสนองโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

นางสาวรสริน 

ทักษิณ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ใหกับชุมชนอยาง

ย่ังยืนในจังหวัด

ปทุมธานี 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือถายทอดองคความรู

ดานการสงเสริมสุขภาพ

ดานภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย และการพัฒนา

ผลิตภัณฑแกชุมชน 

3. เพ่ือบูรณาการบริการ

วิชาการกับการเรียนการ

สอน 

4. เพ่ือบูรณาการกับ

งานวิจัย 

กุมารี (อพ.สธ.) ผูเขารวม

ท้ังสิ้น จำนวน 30 คน  

2. มีการอนุรักษพันธุพืชบัว

ในจังหวัดปทุมธานี โดยการ

นำสวนประกอบของบัวมาทำ

เปนผลิตภัณฑ อาหาร และ

ชาสมุนไพร 

3. จำนวนครั้งท่ีดำเนิน

โครงการ 1 ครั้ง แบง

ออกเปนการดำเนินงาน 2 

ระยะ 

   - ผูเขารวมโครงการมี

ความรูความเขาใจเพ่ิมมาก

ขึ้นคิดเปนรอยละ 86.20 

   - ผูเขารับการอบรมมีความ

พึงพอใจของทานตอภาพรวม

ของการจัดโครงการ คิดเปน

รอยละ 87.60 

  - ผูเขารวมอบรมมีความพึง

พอใจตอประโยชนท่ีไดรับคิด

เปนรอยละ 87.20 

4. บูรณาการกับการเรียน

การสอน จำนวน 2 รายวิชา 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หนา 25 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

   - รายวิชาฝกทักษะเภสัช

กรรมแผนไทย 1 นักศึกษามี

ความรูและประสบการณท่ี

ไดรับเพ่ิมมากขึ้น คิดเปนรอย

ละ 89.85 

   - รายวิชากฎหมาย

จริยธรรมดานผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ นักศึกษามีความรู

และประสบการณท่ีไดรับเพ่ิม

มากขึ้น คิดเปนรอยละ 

87.85 

 5. การบูรณาการกับ

โครงการวิจัย 

   - เรื่องเซรั่มหนาใสจากสาร

สกัดบัวผัน การบรรยายเรื่อง

การทำเซรั่มบำรุงผมและ

ผิวหนาจากสารสกัดบัว 

ผูเขารวมอบรมมีความรูความ

เขาใจเพ่ิมมากขึ้นคิดเปนรอย

ละ 95  ผลิตภัณฑ

เคร่ืองสำอางธรรมชาติจาก

สารสกัดบัวผัน 2 ผลิตภัณฑ 

คือเซรั่มบำรุงผิวหนาและ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เซรั่มบำรุงผม 

  - เรื่องขอกำหนดมาตรฐาน

สมุนไพรองคประกอบทาง

เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ

พิกัดบัวท้ัง 5 ตามภูมิปญญา

ไทยการบรรยายเรื่อง การ

ทำอาหารจากบัวดวยภูมิ

ปญญาแพทยแผนไทย 

ผูเขารวมอบรมมีความรูความ

เขาใจเพ่ิมมากขึ้นคิดเปนรอย

ละ 97.5 โดยทราบถึงการ

ประกอบอาหารจากบัวเพ่ิมา

กขึ้น จำนวนเมนูอาหาร 3  

8 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ธัญบุรี 

โครงการจัด

นิทรรศการ

ทรัพยากรไทย : 

ชาวบานไทยได

ประโยชน 

  250,000 233,187 งบประมาณ

รายจาย 

1. เพ่ือสนองโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือใหชาวบานและ

ผูสนใจท่ีรวมชมนิทรรศการ

นำความรูท่ีไดจากการเขา

ชมไปประยุกตใชใหเกิด

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ) 

จำนวนผลงานท่ีจัดแสดง

สนองพระราชดำริใน

โครงการ อพ.สธ. 5 ผลงาน 

2. จำนวนผูสนใจเขาเย่ียมชม

นิทรรศการ  242  คน  

ผศ.ดร. วารุณี อริย

วิริยะนันท 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ประโยชนในวิตประจำวัน

หรือสามารถนำไปตอยอด

ในดานอ่ืนๆ  

  รวม 8 โครงการ   1,481,900 1,314,177      

 


