
F1A1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร :กิจกรรมปกปกทรัพยากร

ไมมี

F1A2 กรอบการเรียนรูทรัพยากร :กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

F1A2 1 ความหลากหลายของ
สาหรายท่ีเจริญใน
สภาพแวดลอมวิกฤตเพ่ือการ
เก็บรักษาสายพันธุและการ
จัดทําฐานขอมูล

จังหวัดปทุมธานี            280,000 1. ไดฐานขอมูลและสายพันธุ
ของสาหรายท่ีเจริญใน
สภาพแวดลอมวิกฤต

ดร. สุทธวรรณ สุพรรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F1A2 2 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไสเดือนในพ้ืนท่ี
เกษตรเพ่ือการพัฒนาขาว
และผักอินทรียในพ้ืนท่ีชุมชน
 จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี            215,000 1. ทราบลักษณะสัณฐานวิทยา
และกายวิภาคศาสตร รวมถึง
ถ่ินอาศัยและส่ิงแวดลอมท่ี
เหมาะสมของไสเดือนอยางนอย
 5 ชนิด

ดร.เอ้ืองฟา บรรเทาวงษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F1A2 3 ปจจัยท่ีสงผลตอเกษตรกร
ในการทําเกษตรตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดปทุมธานี            100,000 เอกสารรายงาน 1 ช้ิน น.ส.พรนภา พรพันธุไพบูลย คณะสถาปตยกรรมศาสตร

F1A2 4 เก็บรวบรวมพันธุบัวหลวง
และบัวสายของแตละ
จังหวัดท่ีติดกับจังหวัด
ปทุมธานี

 พิพิธภัณฑบัว 
มทร.ธัญบุรี จ. 
ปทุมธานี

           100,000 เก็บบัวหลวงอยางนอย 2 แหลง
 และเก็บบัวสาย บัวผัน อยาง
นอย 2 แหลง ตามแหลงนํ้า
ธรรมชาติใน 2-3 จังหวัด
เปาหมายท่ีติดกับจ.ปทุมธานี

นายกฤษณะ กลัดแดง กองอาคารสถานท่ี

F1A2 รวม 4 โครงการ รวมงบประมาณ 695,000

F1A3 กรอบการเรียนรูทรัพยากร :  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

หนวยงาน

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2562 มทร. ธัญบุรี กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี (RMUTT)

กิจกรรมท่ี ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ2562 เปาหมาย

1 ณ วันท่ี 28 ก.พ. 2562
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F1A3 1 ขยายพันธุบัวจงกลนีเพ่ือ
การอนุรักษ

 พิพิธภัณฑบัว 
มทร.ธัญบุรี จ. 
ปทุมธานี

             40,000 300 กระถาง นายกฤษณะ  กลัดแดง กองอาคารสถานท่ี

F1A3 รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ 40,000

F2A4 กรอบการใชประโยชน :  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 

F2A4 1 คุณสมบัติของสารสกัดจาก
บัวหลวงตอการทํางานของ
ระบบภูมิคุมกันของมนุษย

 มทร.ธัญบุรี            500,000  1 ตัวอยาง (ผลตอการทํางาน
ของเซลลในระบบภูมิคุมกันท่ี
ไดมาภายหลัง)

ดร.รุงนภา ศรานุชิต วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

F2A4 2 ฤทธ์ิทางชีวภาพดาน
สรรพคุณทางยาของสาย
พันธุบัว (บัวผัน)

 วิทยาลัย
การแพทยแผน
ไทย มทร. 
ธัญบุรี

           480,000 ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ 5 ฤทธ์ิ
การทดสอบ จํานวน 1 ตัวอยาง

วรเชษฐ ขอบใจ วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

F2A4 3  การปรับปรุงพันธุแบบ
มาตรฐานและการกู
ชีพคัพภะของบัวอุบลชาติ
เขตรอนบานกลางคืนของ
ไทยสายพันธุแมพลอย 
(โครงการใหมแบบตอเน่ือง 2
 ป *งบประมาณตลอด
โครงการวิจัยท้ังหมด 
300,000 บาท )

 ม. มหิดล (ปท่ี 
1) มทร.ธัญบุรี 
(ปท่ี 2)

           100,000 บัวสายลูกผสมสายพันธุแม
พลอยอยางนอย 1 สายพันธุ

นายอิศราพงษ แคนทอง กองอาคารสถานท่ี

F2A4 4 การศึกษาองคประกอบทาง
โภชนาการ และการใช
ประโยชนทางยาจากขาว
พันธุพ้ืนเมืองในจังหวัด
ปทุมธานี (ระยะท่ี 3)

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร 
มทร.ธัญบุรี

           800,000 พืชจํานวน 
50 ชนิด

ผศ. ดร.อินทิรา ลิจันทรพร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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F2A4 5 การพัฒนาผลิตภัณฑเสน
บะหม่ีผํา

รร.วัดมูลจินดา
ราม            200,000 1 สูตร

ผศ.ดร.เลอลักษณ เสถียรรัตน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

F2A4 6 การพัฒนาเคร่ืองด่ืมสมุนไพร
เสริมกลีบดอกบัวหลวง
ทดแทนสารใหความหวาน
จากหญาหวาน

มทร.ธัญบุรี            200,000 1 ชนิด นางสาวอรอุมา คําแดง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

F2A4 7 การพัฒนากานบัวหลวงอัด
แหงสําหรับผลิตภัณฑงาน
ประดิษฐ

อบต.ลําลูกกา            250,000 ผลิตภัณฑจากกานบัวหลวงอัด
แหง
5 แบบ

ดร.สุภา จุฬคุปต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

F2A4 8 ผลของอุณหภูมิในการ
อบแหงและอัตราสวนของ
ผงดอกบัวสายตอคุณภาพ
ของเคร่ืองด่ืมพรอมบริโภค

คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร

300,000             ผลิตภัณฑตนแบบ ผศ.ดร.อินทิรา  ลิจันทรพร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

F2A4 9 ผลไมอัดเม็ดเสริมโปรไบโอติก คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร

           350,000  ผลิตภัณฑ ผศ.ดร.ปาลิดา ต้ังอนุรัตน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

F2A4 10 การศึกษาปริมาณสารตาน
อนุมูลอิสระและคลอโรฟลล
ในใบบัวบาท่ีปลูกในพ้ืนท่ี
จังหวัดปทุมธานีเพ่ือตอยอด
สูการพัฒนาผลิตภัณฑ

คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร

410,000             ผลิตภัณฑตนแบบ ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

F2A4 11 การพัฒนาผลิตภัณฑไรซ
เบอรร่ีเฟลกปลอดกลูเตน
โดยการใชแปงกลวย
ทดแทนแปงสาลี

คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร

410,000             ผลิตภัณฑตนแบบ ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

F2A4 12 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
จากกลวยเพ่ือเพ่ิมมูลคา

คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร

200,000             2 ผลิตภัณฑ ผศ.ประดิษฐ  คําหนองไผ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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F2A4 13 การพัฒนาคุณภาพบรรจุ
ภัณฑยอยสลายตาม
ธรรมชาติจากใยบัว

คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร

230,000             ไดองคความรูในการผลิต
กระดาษยอยสลายงายจากเย่ือ
ใบบัว

ผศ.ดร. นันทชนก นันทะไชย คณะเทคโนโลยีการเกษตร

F2A4 14 การเพ่ิมผลผลิตแคลลัส
กานพลูท่ีไดจากการ
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

จังหวัดปทุมธานี            360,000 1. แคลลัสกานพลูอัดเม็ดเพ่ือ
ประโยชนตอการอนุบาลและ
ขนสงสัตวนํ้า

ผศ.ดร. นพรัตน พุทธกาล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F2A4 15 การอนุรักษสายพันธุขาว
หอมพ้ืนเมืองจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี            600,000 1. ไดรวบรวมสายพันธุขาว
พ้ืนเมืองในจังหวัดปทุมธานี
อยางนอย 30 สายพันธุ          
       2. สามารถแยกสายพันธุ
ขาวหอมพ้ืนเมืองออกจากสาย
พันธุขาวไมหอมพ้ืนเมือง และ
เก็บรวบรวมสายพันธุไดอยาง
นอย 10 สายพันธุ                 
    3. ไดขอมูลความสัมพันธเชิง
ภูมิศาสตรกับปริมาณความหอม
ของขาวหอมพ้ืนเมืองจังหวัด
ปทุมธานี 4) ไดชุดทดสอบ
สารสําคัญในขาวหอมพ้ืนเมือง

ผศ.ดร.เนตรนภิส  แกวชวย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F2A4 16 การศึกษาความหลากหลาย
ของแบคทีเรียยอยสลาย
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ี
ตกคางในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
เพ่ือการประยุกตใชสําหรับ
พัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย

จังหวัดปทุมธานี            440,000 1. ไดจุลินทรียท่ีมีศักยภาพในการ
ยอยสลายสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ี
ตกคางในแหลงเกษตรกรรม อยาง
นอย 10 สายพันธุ เพ่ือนําไป
ประยุกตใชในแปลงเกษตรกรรม
จริง รวมกับสายพันธุจุลินทรียท่ี
นักวิจัยแยกไดแลว และมีรายงาน
วาสามารถยอยสลายสารเคมีท่ียอย
ยากได จํานวนอยางนอย 5 สาย
พันธุ

ดร.จันทิมา ฑีฆะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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F2A4 17 เคร่ืองผาคร่ึงลูกมะพราว
สําหรับทํากะทิอัตโนมัติแบบ
ไมแยกเปลือก

จังหวัดปทุมธานี            440,000 1 เคร่ือง ดร.กุลชาติ  จุลเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร

F2A4 18 นวัตกรรมผนังอาคาร
อนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมโดยการใช
ประโยชนจากพืช
เศรษฐกิจอัตลักษณของ จ 
ปทุมธานี : ขาวและบัว

จังหวัดปทุมธานี            400,000 ผลิตและออกแบบนวัตกรรม
ผลิตภัณฑผนังอาคารท่ีมีสมบัติ
เปนฉนวนความรอน ฉนวนกัน
เสียง จากวัสดุธรรมชาติ โดย
การใชประโยชนจาก ขาวและ
บัว จํานวน 2 ผลิตภัณฑ

ผศ. ดร. ฉันททิพ  สกุลเขมฤทัย คณะวิศวกรรมศาสตร

F2A4 19 การทดลองเน้ือดินปนบึงบา
 อําเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี

บึงบา            250,000 ผลการวิจัยไดดินบึงบาเพ่ือทํา
ผลิตภัณฑ

วาท่ีรอยตรีหญิงปญจลักษณ หรีรักษ คณะศิลปกรรมศาสตร

F2A4 20 ศึกษาและพัฒนาลักษณะ
สถาปตยกรรมยุงฉางขาวท่ี
เหมาะสมกับการลดความช้ืน
ในการจัดเก็บผลผลิตขาว

จ.ปทุมธานี            400,000  - แบบกอสรางอาคาร 1 ฉบับ -
 MODEL ยุงฉางขาว 1 หลัง

นายณัฐวุฒิ  เท่ียงตรง คณะสถาปตยกรรมศาสตร

F2A4 21 การพัฒนาฟางขาวเปน
ฉนวนปองกันความรอน

จ.ปทุมธานี            300,000 ฉนวนกันความรอนจากฟางขาว น.ส.นฤมล  แสนเสนา คณะสถาปตยกรรมศาสตร

F2A4 22 การพัฒนาผลิตภัณฑ
ธรรมชาติจากพืชพ้ืนเมือง
ของไทย

ทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย

           400,000 สํารวจ, เก็บตัวอยาง, สราง 
herbarrium, ทําเวปไวต/
ฐานขอมูล

ผศ.กรวินทวิชญ บุญพิสุทธินันท วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

F2A4 23 การพัฒนาแปงจากกระจับ
เพ่ือใชในผลิตภัณฑยาและ
เคร่ืองสําอาง

จังหวัดปทุมธานี            400,000 ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ นางสาวสุรัติวดี  ท่ังม่ังมี วิทยาลัยการแพทยแผนไทย
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F2A4 24 การศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพ
ของสารสกัดบัวสัตตบรรณ
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ
สุขภาพและความงาม

จังหวัดปทุมธานี            500,000 ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ 5 ฤทธ์ิ นางสาวณกันตวลัย  วิศิฎศรี วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

F2A4 25 การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือ
สุขภาพ และความงามจาก
พืชสมุนไพรในทองถ่ิน 
ตําบลบอเงิน อําเภอลาด
หลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

ตําบลบอเงิน 
จังหวัดปทุมธานี

           925,000 1. มาตรฐานของพืชสมุนไพร
ทองถ่ินเพ่ือใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ
ความงามจํานวน 5 ชนิด     2. 
มาตรฐานของสารสกัดพืช
สมุนไพรทองถ่ินเพ่ือใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ
เพ่ือสุขภาพความงามจํานวน 5 
ชนิด

นายไฉน นอยแสง/ 
นางสาวกัญญธศยา   อัครศิริฐรัตนา

วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

F2A4 26 ขอกําหนดมาตรฐาน
สมุนไพร องคประกอบทาง
เคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพ
ของพิกัดบัวท้ัง 5 ตามภูมิ
ปญญาไทย 

จ.ปทุมธานี  จ.
อุดรธานี จ.
นครสวรรค 
และ จ.พัทลุง

           500,000 1. สํารวจแหลงพันธุบัว ในพ้ืนท่ี
ท้ัง 4 จังหวัด 
2.ขอกําหนดมาตรฐานและทํา
ลักษณะเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ
ของบัวนํ้าท้ัง 5 ชนิด 
3. สํารวจภูมิปญญาทองถ่ินและ
วัฒนธรรมการใชประโยชนจาก
บัว 

นางสาวสิริภัทร ชมัฒพงษ วิทยาลัยการแพทยแผนไทย
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F2A4 27 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเช้ือราเอนโด
ไฟตจากบัวท่ีสรางสารชีว
โมเลกุลตอตานเช้ือด้ือยา 
Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus

จังหวัดปทุมธานี            360,000 1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของเช้ือราเอนโดไฟตในบัวหลวง
   2. ฤทธ์ิทางชีวภาพของเช้ือรา
เอนโดไฟตจากบัวหลวงตานเช้ือ
แบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ 
Methicillin

นายสุรชัย เตชะเอย วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

F2A4 28 การพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตผลิตภัณฑมูลคาสูงสาร
สีธรรมชาติดวยเช้ือ
โมแนสคัสจากขาวพันธุ
พ้ืนเมืองและเศษวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตร

จังหวัดปทุมธานี            600,000 1. ทราบจํานวนเช้ือรา
โมแนสคัสจากการคัดเลือก 2. 
ทราบสายพันธุของเช้ือรา
โมแนสคัส 3.ทราบฤทธ์ิทาง
ชีวภาพของสารสีธรรมชาติจาก
เช้ือราโมแนสคัส 4. ทราบ
ลักษณะทางกายภาพและทาง
เคมีของสารสีธรรมชาติจากเช้ือ
ราโมแนสคัส

นายสุรชัย เตชะเอย วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

F2A4 29 การพัฒนาคารบอกซีเมทิล
เซลลูโลสจากเปลือกขาว
สายพันธุปทุมธานี 1

การพัฒนา
วัตถุดิบ
อุตสาหกรรม
จากขาวและ
เปลือกขาวสาย
พันธุปทุมธานี 1

           700,000 ทราบถึงข้ันตอนการสกัดและ
แยกสารสําคัญจากทุกสวนเหลือ
ใชของขาว เชน แกลบ รวงขาว
 ฟางขาว และขาวสายพันธตางๆ

นางสาวเขมจิรา จามกม วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

F2A4 30 ผลของนํ้าหมักชีวภาพจาก
วัสดุบัวตอการเจริญเติบโต
ของบัวหลวงและบัวผัน

กองอาคาร
สถานท่ี 
พิพิธภัณฑบัว 
ทมร.ธัญบุรี

100,000            ปุยชีวภาพหัวเช้ือจุลินทรีย 4 
สูตร ตอการเจริญเติบโตของบัว
หลวง

นางเยาวมาลย นอยใหม กองอาคารสถานท่ี
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F2A4 31 การพัฒนาผลผลิตจากสวน
ตางๆของขาวปทุมธานี และ
บัวหลวง เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนหมูบาน
กระแชง อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี

ชุมชนหมูบาน
กระแชง 

อําเภอสามโคก
 จังหวัด
ปทุมธานี

           350,000 1. บูรณาการกับการเรียนการ
สอนกับรายวิชา ไมนอยกวา 4 
วิชา
2. บูรณาการกับงานวิจัย ไม
นอยกวา 2 งานวิจัย
3. บูรณาการกับงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ไมนอย
กวา 2 งาน
4. มีหลักสูตรเขารวม 4 หลักสูตร
5. สรางชุมชนเครือขาย ไมนอย
กวา 1 ชุมชน

นายณัฐชรัฐ  แพกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

F2A4 32 การปรับปรุงพันธุบัวอุบล
ชาติเขตรอนบานกลางคืน
ของไทยสายพันธุแมพลอย
ดวยสารยับย้ังการ
เจริญเติบโตของพืชบางชนิด
(โครงการใหมแบบตอเน่ือง 3
 ป *งบประมาณตลอด
โครงการวิจัยท้ังหมด 
300,000 บาท )

มทร.ธัญบุรี (ป
ท่ี 1-3)

           100,000 รวบรวมบัวหลวงของไทยอยาง
นอย 5 สายพันธุปลูก

นายอิศราพงษ แคนทอง กองอาคารสถานท่ี

F2A4 รวม 32 โครงการ รวมงบประมาณ 12,555,000

F2A5 กรอบการใชประโยชน : กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร
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F2A5 1 การพัฒนาเซ็นเซอรสําหรับ
เกษตรกรรมชาญฉลาดเพ่ือ
การปลูกขาวในเขตพ้ืนท่ี
ภาคกลางของไทย

จังหวัดปทุมธานี            550,000 1. ชุดอุปกรณเซ็นเซอรสําหรับ
ระบบเกษตรการปลูกขาวระดับ
แปลง จํานวน 1 ชุด ท่ีสามารถ
ใชงานไดจริงกับการปลูกขาว
ระดับแปลงในพ้ืนท่ีภาคกลาง

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแกว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F2A5 2 การออกแบบและจัดทํา
ฐานขอมูลสารสนเทศพันธุ
พืชท่ีมีคาหายาก

จังหวัดปทุมธานี            223,000 1. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
พันธุพืชมีคาหายาก 1 ระบบ ท่ี
ทําการสืบคนขอมูลพันธุพืชหา
ยากได

ผศ.ดร.นิพัทธ จงสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F2A5 รวม 2 โครงการ รวมงบประมาณ 773,000

F3A7 กรอบการสรางจิตสํานึก:  กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 

F3A7 1 โครงการกิจกรรมสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษพันธ
ขาวจังหวัดปทุมธานีสูการ
สรางอาชีพอยางย่ังยืน

จังหวดปทุมธานี            150,000 300 คน ดร.ทศพร  แสงสวาง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

F3A7 2 โครงการสืบสานศาสตร
พระราชาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสํานึก
รักษพันธุกรรมพืชเพ่ือ
พัฒนาชุมชนสูความม่ันคง
และย่ังยืน

คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร ชุมชน อ.
หนองเสือ วัด
ปญญานันทา
ราม และชุมชน
 ต.เมืองเกา จ.
ปราจีนบุรี

130,000             คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ชุมชน อ.หนองเสือ           วัด
ปญญานันทาราม

นายทองมี  เหมาะสม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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F3A7 3 ขยายพันธุบัวจงกลนีเพ่ือ
ปลูกเล้ียงภายในพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

 พิพิธภัณฑบัว 
ทมร.ธัญบุรี

             30,000 หนวยงานภายในจังหวัดปทุมธานี
หนวยงานละ 2 กระถาง 
จํานวน  80 ตน

นายกฤษณะ กลัดแดง กองอาคารสถานท่ี

F3A7 รวม 3 โครงการ รวมงบประมาณ 310,000

F3A8 กรอบการสรางจิตสํานึก : กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร

F3A8 1 โครงการพัฒนาส่ือความรูใน
รูปแบบ Infographic และ
ประชาสัมพันธกิจกรรมบน
เว็บไซต อพ.สธ. มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี              80,000 Infographic 4 เร่ือง  กิจกรรม 8 เบญสิรยา ปานปุญญเดช สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

F3A8 2 การอนุรักษการแสดง
พ้ืนบาน จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี            120,000 การแสดงอยางนอย 
1 ชุด

ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท คณะศิลปกรรมศาสตร

F3A8 3 โครงการกิจกรรมสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษพันธุ
บัวไทย

จังหวัดปทุมธานี            130,000 300 คน ดร.ทศพร  แสงสวาง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

F3A8 4 การจัดทําหนังสือภาพ
อิเล็กทรอนิกส (e-book) 
เพ่ือการเรียนรูเร่ืองสายพันธุ
บัวสาย

มทร.ธัญบุรี/ส่ือ
ออนไลน

           330,000 หนังสืออีเล็กทรอนิกส 
จํานวน 1 เลม

ผศ.ดร ประภาภร ดลกิจ คณะเทคโนโลยส่ือสารมวลชน

F3A8 รวม 4 โครงการ รวมงบประมาณ 660,000

รวมท้ังหมด 15,033,000รวม 6 กิจกรรม  46 โครงการ
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