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แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : โครงการเก็บรวบรวมและคัดเลอืกสายพันธุ์เงาะที่หลากหลายบนต้นตอเงาะพันธุส์ีทอง 
 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   
   สาขาวชิา เทคโนโลยีการผลติพชืและภูมิทัศน ์ โทรศัพท์มือถือ 089-9218920 
   โทรศัพท์/โทรสาร 039-307270 E-mail cmakhonpas@gmail.com 
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4. หลักการและเหตผุล   
 ปัจจุบนัเงาะพันธุส์ีทองได้รบัความนิยมในการปลูกเพื่อการค้ามากข้ึน เนื่องจากเป็นพันธุ์ทีดู่แลรักษาออกดอกติด
ผลง่าย มีล าต้นแข็งแรง กิ่งไม่หักฉีกง่าย ผลให้น้ าหนักดี เปลือกผลหนา ขนแข็ง ทนการขนส่ง แม้ลดชาติหวานน้อย แต่
เหมาะส าหรับการแปรรูป และส่งออก 
 ข้อดีอีกอย่างของเงาะพันธุส์ีทองก็คือ มีล าต้นแข็งแรง เหมาะทีจ่ะน าไปท าเปน็ต้นตอ ในการน าเอากิ่งพันธุ์ชนดิอื่น
มาติดตา หรือฝากยอดเลี้ยงไปบนต้น เพื่อการเก็บรวบรวมพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ หรือการปรับปรุงพันธุ์ 
 เงาะเป็นไม้ผลยืนต้นเขตร้อนชื้นทีม่ีการกระจายด้านความแปรปรวนของลักษณะทางพันธุกรรมที่กว้าง จึงสามารถ
พบพันธุ์เงาะในสภาพธรรมชาติได้หลากหลายพันธุ์ แต่เนื่องจากเกษตรกรมักคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์จากต้นที่เกิด
จากเมล็ดแล้วมีลักษณะที่ดีเพียงไม่กี่ชนดิไว้ปลูกเป็นการค้า เช่น เงาะบางยี่ขัน เงาะสีชมพู เงาะโรงเรียน เงาะสีทอง เป็นต้น
ยิ่งในปัจจุบันยิ่งเหลือเงาะที่นิยมปลูกเป็นการค้าน้อยชนิดลง แม้ว่าจะมีผู้พยายามผสมข้ามพันธุ์เงาะเพื่อให้ได้ลูกผสมใหม่ๆ 
ทั้งในไทยและต่างประเทศ แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมในการน าไปปลูกเป็นการค้าโดยเกษตรกร 
 แต่อย่างไรก็ตามเงาะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นที่จะสามารถพัฒนาพันธุ์ได้ดีกว่าไม้ผลเขตร้อนชื้นอื่นๆ เพราะนอกจาก
ต้นเงาะที่งอกจากเมล็ดจะมักมีการกลายพันธุ์ให้ลักษณะคุณภาพผลที่ต่างจากต้นแม่เดิมเสมอ แต่มักเป็นลักษณะที่ไม่ดีตรง
ตามความต้องการของเกษตรกร จึงมักไม่ได้รับความสนใจ และเกษตรกรมักเลือกการขยายพันธุ์โดยวิธีไม่ใช้เพศ เช่น การ
ตอน การติดตา ซึ่งได้ลักษณะสายพันธุ์เงาะที่ไม่มีการกลายพันธุ์จากเดิมเลย ซึ่งการที่เงาะสามารถขยายพันธุ์ด้วยการติดตา
บนต้นตอได้ดี จึงเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะรวบรวมน าตาจากต้นกล้าเงาะซึ่งงอกจากเมล็ดเงาะพันธุ์ต่างๆที่มีการกลายพันธุ์
โดยสภาพธรรมชาติ น ามาติดบนต้นตอเงาะโดยใช้เงาะพันธุ์สีทองต้นที่ให้ผลผลิตแล้วเป็นต้นแม่ ซึ่งได้รับการตัดแต่งอย่าง
หนักเพื่อที่จะเร่งให้ตาเงาะจากต้นเหล่านั้นมีการเจริญและให้ผลผลิตได้เร็วกว่าการน าเมล็ดเงาะมาปลูกในแปลงโดยตรง ซึ่ง
ให้ผลผลิตช้ากว่าและเปลืองพื้นที่ปลูกค่อนข้างมากกว่า เนื่องจากบนต้นตอเงาะแต่ละต้นสามารถน าเอาตาเงาะจ านวนมาก
ที่หลากหลายสายพันธุ์มาติดรวมกันได้เป็นจ านวนมากในคร้ังเดียวกันบนต้นตอเงาะสีทอง 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

1. จ านวนโครงการ 

  

โครงการ  1 

2. เพื่อรวบรวมพันธุ์เงาะที่หลากหลายที่ทราบ
ประวัติมาเปรียบเทียบปลูกและติดตาบนต้น
ตอ 

1. พันธุ์เงาะที่หลากหลาย พันธุ์มาปลูกและติด
ตารวมในแปลงเดียวกันเพื่อทดสอบเปรียบเทียบ
ลักษณะที่ดี (ผลผลิตโครงการ) 

พันธุ์ ไม่น้อยกว่า 
7-10 

3. เพื่อคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์เงาะจากต้น
กล้าเงาะที่งอกจากเมล็ดโดยการติดตาบนต้น
ตอที่เป็นเงาะพันธุ์สีทอง 

1. ได้พันธุ์เงาะที่เกิดจากการน าตาจากต้นกล้า
เงาะในสภาพธรรมชาติ มาติดตาบนต้นตอ และ
มีการคัดเลือกลักษณะที่ดี เพื่อใช้เพาะขยายด้วย
การตอนหรือติดตาต่อไป (ผลลัพธ์โครงการ) 

พันธุ์ ไม่น้อยกว่า 
2-3 
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6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 50 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้า
เป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 30 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  5 
เจ้าหน้าที ่  5 
นักศึกษา  20 
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  30 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 20 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร  2 
อาจารย ์  8 
เจ้าหน้าที ่  2 
นักศึกษา   2 
วิทยากร 2 4 
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น 2 18 

 



 

มิ.ย. 63 
 

แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ 

 
           

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

 
 

          

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ 
เช่น  การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดงูาน     
2.1 เตรียมต้นกล้าเงาะ และต้นตอ
เงาะพันธุส์ีทอง 
 2.2 ด าเนินการติดตาเงาะ 

            

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 - 
 3.2 - 

            

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

          0.03  

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 3 เดือน 

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 

ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ไม่
น้อยกวา่ 3 แห่ง 
 
 
 
 

3 เดือน 
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การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 
8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

รายงานผลการด าเนินโครงการหลงัสิ้นสุดโครงการ 1 เดือน 

 
 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ แปลงปลูกไม้ผล สาขาเทคโนโลยีการผลติพืชและภมูิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุร ี

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 30,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกจิกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ................30,000............บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  30,000  บาท  ( - สามหมื่นบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าใช้สอย 

1. ค่าจ้างเหมาติดตาเงาะจ านวน 1,000 ตา ตาละ 5 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นและกิง่พันธุ์เงาะ 12 เดือนๆ ละ 1,000 บาท 

ค่าวัสดุ 
1. มีดขยายพันธุ ์5 เล่มๆ ละ 300 บาท 
2. พลาสติกพนักิ่ง 20 ม้วนๆ ละ 30 บาท 
3. สารบังคบัการแตกตา 2 ขวดๆ ละ 450 บาท 
4. สารป้องกันก าจัดโรค 2 ขวดๆ ละ 500 บาท 
5. สารป้องกันก าจัดแมลง 2 ขวดๆ ละ 500 บาท 
6. สารก าจัดวชัพืช 2 ขวดๆ ละ 500 บาท 
7. ปุ๋ยเคมี 5 กระสอบๆ ละ 500 บาท 
8. ปุ๋ยอินทรีย์ 3 กระสอบๆ ละ 300 บาท 
9. อาหารเสริมพืช 1 ขวดๆ ละ 800 บาท 
10. สารปรับปรุงบ ารุงดิน 3 กระสอบๆ ละ 100 บาท 
11. ค่าต้นพนัธุ์เงาะสีทองจ านวน 25 กิ่ง กิ่งละ 100 บาท 

17,000 
5,000 

12,000 
13,000 

1,500 
600 
900 

1,000 
1,000 
1,000 
2,500 

900 
800 
300 

2,500 
รวมทั้งสิ้น 30,000 
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มทร.ตอ. 

 
หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 50 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 30 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 30,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

 ได้พันธุ์เงาะที่หลากหลายรวบรวมไว้เป็นแหล่งพันธุกรรมและพันธุ์เงาะใหม่ที่เกิดจากการคัดเลือกจากความ
แปรปรวนตามธรรมชาติ โดยอาศัยเทคนิคการขยายพันธุ์การติดตาบนต้นตอเงาะพันธุ์สีทอง เพื่อที่จะน าไปขยายผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป 

 
14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  
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 งบประมาณทีไ่ด้รับมาค่อนข้างล่าชา้ และการเบิกจ่ายต้องท าในช่วงระยะเวลาที่จ ากัด 

15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
 อิทธิพลของต้นตอเงาะพันธุ์สีทองอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลผลิตเงาะ ท าให้พันธุ์เงาะที่ท าการ
คัดเลือกต้องมีขยายพันธุ์โดยวิธีไม่ใช้เพศ และทดสอบในแปลงปลูกอีก เพื่อให้เกิดความมั่นใจ 
 น าต้นตอพืชสกุลอื่นที่ใกล้เคียงเงาะพันธุ์สีทองมาพัฒนาเป็นต้นตอด้วย เช่น คอแลน เป็นต้น  อาจจะช่วยในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผลผลิตเงาะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป และอาจจะช่วยในการควบคุมขนาดทรงพุ่มเงาะให้ง่ายต่อ
การเก็บเก่ียว 

 
   
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (  นายชัยวฒัน์  มครเพศ  ) 
        ต าแหน่ง อาจารย์  
           02  /  กันยายน  /  2563 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพิ่มเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
  

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : โครงการส ารวจพชืพรรณในพืน้ที่ปกปักรักษา วิทยาเขตจนัทบุรี 
 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
     สาขาวชิา เทคโนโลยีการผลติพชืและภูมิทัศน ์ โทรศัพท์มือถือ 089-
928920     โทรศัพท์/โทรสาร 039-307270    E-mail : 
cmakhonpas@gmail.com         
               

4. หลักการและเหตผุล   
 ทรัพยากรพรรณไม้ในพื้นที่ป่าต่าง ๆ โดยทั่วไป นับได้ว่ามีการเจริญเติบโตที่มีความหลากหลาย นับตั้งแต่ไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่ที่ขึ้นปกคลุมด้านบนในพื้นที่ ไปจนถึงไม้ยืนต้นขนาดปานกลาง และไม้พื้นล่างหรือพืชพื้นล่าง ซึ่งพืชพรรณแต่ละ
ขนาดก็เป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพ มีความส าคัญไม่น้อยกว่ากัน โดยไม้ยืนต้น เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่
บ่งบอกประเภทของป่าและระบบนิเวศ ส่วนความหลากหลายของพืชพื้นล่างใช้บ่งบอกความสมบูรณ์ของพื้นที่นั้นๆ ได้
เช่นเดียวกบัความหลากหลายของไม้ต้น แต่เนื่องด้วยไม้พื้นล่างส่วนใหญ่ มีขนาดเล็ก อาจเป็นพืชล้มลุก 1 ปี (annual) หรือ
มากกว่า 1 ปี (perennial) ในพื้นที่ป่ามักจะถูกรบกวน เช่น การเกิดไฟป่าก็จะท าให้พืชพื้นล่างเหล่านี้มีจ านวนประชากร
ลดลงได้ หรือถ้ามีการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าบริเวณนั้น พืชพื้นล่างจะถูกก าจัดออกเป็นอันดับแรก โดยไม่ได้ค านึงถึง
ศักยภาพและความส าคัญที่มีอยู่ ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณในทุกระดับตั้งแต่ไม้ใหญ่ระดับบน และไม้
ขนาดกลาง ไปจนถึงไม้พื้นล่าง จึงเป็นการรวมรวบข้อมูลพืชเฉพาะกลุ่มขึน้แบ่งเป็น 3 ระดับจึงมีความจ าเป็น โดยก าหนดให้
ไม้ใหญ่ (tree) ที่มีเส้นรอบวงตั้งแต่ 30 เซนติเมตรขึ้นไปส่วนไม้ขนาดกลางหรือไม้หนุ่ม (pole) ที่มีขนาดความสูง 1.30 
เมตรขึ้นไป เส้นรอบวงมีขนาด 10-30 เซนติเมตร และไม้พื้นล่าง (seedling) ที่มีความสูงไม่เกิน 1.30 เมตร โดยพืชพื้นล่าง
ที่ทั้งที่มีเนื้อไม้ ได้แก่ ไม้ล้มลุก (herb) ไม้พุ่ม (shrub) ที่ผลิดอกและผลที่ความสูงไม่เกิน 1.3 เมตร ไม้เถา (vine) รวมถึงพืช
กลุ่มเฟร์ิน (ferns) ตามปกติการศึกษาความหลากหลายของพืชพื้นลา่ง มักจะถูกรายงานเป็นภาพรวมของการศึกษา พืชใน
พื้นที่หนึ่งที่ไม่ได้แยกเฉพาะไม้พื้นล่างหรือไม้ยืนต้น 

พื้นที่ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มทร.ตอ.วข.จันทบุรี นับได้ว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ แต่ยังขาดการศึกษาส ารวจเก่ียวกับทรัพยากรพรรณพืชอยา่งเป็นระบบแยกจากพรรณไม้ตามล าดับขนาดที่แตกต่าง
กัน 

 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

1. จ านวนโครงการ โครงการ 1 

2. ถ่ายทอดความรู้เรื่องชนิดพันธ์พืชและการเก็บ
รักษาตัวอย่าง เพือ่ส ารวจทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งไม้
ยืนต้นขนาดใหญ่ ขนาดกลางและพืชพื้นล่าง 

1. เล่มโครงการ 

2. จ านวนชนิดพันธุ์พืช 
เล่ม 

ตัวอย่าง 

1 

100 
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6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 60 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้า
เป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 40 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  5 
เจ้าหน้าที ่  5 
นักศึกษา  30 
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  40 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 20 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร  2 
อาจารย ์  8 
เจ้าหน้าที ่  2 
นักศึกษา   2 
วิทยากร 2 4 
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น 2 18 

 



 

มิ.ย. 63 
 

แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ 

 
           

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

 
 

          

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ 
เช่น  การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดงูาน     
 2.1 บรรยายถ่ายทอดความรู้และฝึก
ปฏิบัต ิ

            

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 ชนิดพืชพรรณในป่าดิบชื้นภาค
ตะวันออก 

            

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

       0.03     

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 3 เดือน 

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 

ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ไม่
น้อยกว่า 3 แห่ง 
 

3 เดือน 

8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ รายงานผลการด าเนินโครงการหลงัสิ้นสุดโครงการ 1 เดือน 
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การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 
 
 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ พื้นทีโ่ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชด าริฯ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุร ี

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 30,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกจิกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย .............30,000...............บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  30,000  บาท  ( - สามหมื่นบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 

1. วิทยากร 1 คน X 1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง 
ค่าใช้สอย 

1. ค่าจ้างเหมาตดัสางพื้นที่ขนาด 5 ไร ่
2. ค่าจ้างเหมาเพาะดูแลรักษาพันธุ์พืช  
3. ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างพืชสดและแห้ง 

ค่าวัสดุ 
1. เครื่องนับจ านวน 5 ชุด ชุดละ 360 บาท 
2. ตลับเมตร 2 อัน ๆ ละ 200 บาท 
3. เทปวัดไฟเบอร์ 2 อัน ๆ ละ 500 บาท 
4. เวอร์เนีย พลาสติก 5 อัน ๆ ละ 100 บาท 
5. แผ่น Label กระดาษ 6 ซองๆ ละ 50 บาท 
6. กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ 4 อัน ๆ ละ 500 บาท 

7,200 
7,200 

16,800 
7,000 
4,900 
4,900 
6,000 
1,800 

400 
1,000 

500 

300 
2,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 
             

หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
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ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 60 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 30,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

 ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องความหลากหลายของชนดิพันธุ์พชื เชน่ สมุนไพร เคร่ืองเทศ พืชให้สี พชืใช้สอย ฯลฯ ใน
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลยัฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้และสามารถน าไปศึกษาในพืน้ที่อื่นเพื่อ
เป็นการต่อยอดได้อีก และน าขอ้มูลจากการศึกษา มาเปน็ฐานข้อมูลในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชด าริ 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  
 งบประมาณทีไ่ด้รับมาค่อนข้างล่าชา้ และการเบิกจ่ายต้องท าในช่วงระยะเวลาที่จ ากัด 

15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
 วางแผนการด าเนนิการในช่วงทีเ่หมาะสม ให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ 
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   ลงชื่อ.......................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (  นายชัยวฒัน์  มครเพศ   ) 
            ต าแหน่ง อาจารย์  
        02  /  กันยายน  /  2563 
 
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : โครงการรวบรวมคัดเลือกและปรับปรุงพนัธุ์เงาะในเขตภาคตะวันออก 
 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
     สาขาวชิา เทคโนโลยีการผลติพชืและภูมิทัศน ์ โทรศัพท์มือถือ 089-
9218920 
   โทรศัพท์/โทรสาร 039-307270   E-mail : cmakhonpas@gmail.com         
               

4. หลักการและเหตผุล   
 เงาะเป็นไม้ผลยืนต้นเขตร้อนชื้นทีม่ีการกระจายด้านความแปรปรวนของลักษณะทางพันธุกรรมที่กว้าง จึงสามารถ
พบพันธุ์เงาะในสภาพธรรมชาติได้หลากหลายพันธุ์ แต่เนื่องจากเกษตรกรมักคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์จากต้นที่เกิด
จากเมล็ดแล้วมีลักษณะที่ดีเพียงไม่กี่ชนดิไว้ปลูกเป็นการค้า เช่น เงาะบางยี่ขัน เงาะสีชมพู เงาะโรงเรียน เงาะสีทอง เป็นต้น
ยิ่งในปัจจุบันยิ่งเหลือเงาะที่นิยมปลูกเป็นการค้าน้อยชนิดลง แม้ว่าจะมีผู้พยายามผสมข้ามพันธุ์เงาะเพื่อให้ได้ลูกผสมใหม่ๆ 
ทั้งในไทยและต่างประเทศ แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมในการน าไปปลูกเป็นการค้าโดยเกษตรกร 
 แต่อย่างไรก็ตามเงาะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นที่จะสามารถพัฒนาพันธุ์ได้ดีกว่าไม้ผลเขตร้อนชื้นอื่นๆ เพราะนอกจาก
ต้นเงาะที่งอกจากเมล็ดจะมักมีการกลายพันธุ์ให้ลักษณะคุณภาพผลที่ต่างจากต้นแม่เดิมเสมอ แต่มักเป็นลักษณะที่ไม่ดีตรง
ตามความต้องการของเกษตรกร จึงมักไม่ได้รับความสนใจ และเกษตรกรมักเลือกการขยายพันธุ์โดยวิธีไม่ใช้เพศ เช่น การ
ตอน การติดตา ซึ่งได้ลักษณะสายพันธุ์เงาะที่ไม่มีการกลายพันธุ์จากเดิมเลย ซึ่งการที่เงาะสามารถขยายพันธุ์ด้วยการติดตา
บนต้นตอได้ดี จึงเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะรวบรวมน าตาจากต้นกล้าเงาะซึ่งงอกจากเมล็ดเงาะพันธุ์ต่างๆที่มีการกลายพันธุ์
โดยสภาพธรรมชาติ น ามาติดบนต้นตอเงาะต้นที่ให้ผลผลิตแล้วซึ่งได้รับการตัดแต่งอย่างหนักเพื่อที่จะเร่งให้ตาเงาะจากต้น
เหล่านั้นมีการเจริญและให้ผลผลิตได้เร็วกว่าการน าเมล็ดเงาะมาปลูกในแปลงโดยตรง ซึ่งให้ผลผลิตช้ากว่าและเปลืองพื้นที่
ปลูกค่อนข้างมากกว่า เนื่องจากบนต้นตอเงาะแต่ละต้นสามารถน าเอาตาเงาะจ านวนมากที่หลากหลายสายพันธุ์มาติด
รวมกันได้เป็นจ านวนมากในคร้ังเดียวกัน 

 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

1. จ านวนโครงการ 

 

โครงการ 1 

2. เพื่อรวบรวมพันธุ์เงาะที่หลากหลายที่ทราบ
ประวัติมาเปรียบเทียบปลูกและติดตาบนต้นตอ 

1. พันธุ์เงาะที่หลากหลาย พันธุ์มาปลูกและ
ติดตารวมในแปลงเดียวกันเพื่อทดสอบ
เปรียบเทียบลักษณะที่ด ี(ผลผลติโครงการ) 

พันธุ์ ไม่น้อยกว่า 
7-10 

3. เพื่อคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์เงาะจากต้นกล้า
เงาะที่งอกจากเมล็ดโดยการติดตาบนต้นตอ 

2. ได้พันธุ์เงาะที่เกิดจากการน าตาจากต้นกล้า
เงาะในสภาพธรรมชาติ มาติดตาบนต้นตอ 
และมีการคัดเลือกลักษณะที่ดี เพื่อใช้เพาะ
ขยายด้วยการตอนหรือติดตาต่อไป (ผลลัพธ์

พันธุ์ ไม่น้อยกว่า 
2-3 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

โครงการ) 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 60 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้า
เป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 40 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  5 
เจ้าหน้าที ่  5 
นักศึกษา  30 
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  40 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 20 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร  2 
อาจารย ์  8 
เจ้าหน้าที ่  2 
นักศึกษา   2 
วิทยากร 2 4 
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น 2 18 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ 

 
           

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

 
 

          

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ 
เช่น  การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดงูาน     
2.1 เตรียมต้นกล้าเงาะ และต้นตอ 
 2.2 ด าเนินการติดตาเงาะ 

            

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 - 
 3.2 - 

            

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

          0.03  

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 3 เดือน 

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 

 
 
ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ไม่
น้อยกว่า 3 แห่ง 
 
 
 
 

 
 

3 เดือน 
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การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 
8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

รายงานผลการด าเนินโครงการหลงัสิ้นสุดโครงการ 1 เดือน 

 
 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ แปลงปลูกไม้ผล สาขาเทคโนโลยีการผลติพืชและภมูิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุร ี

10.  วันที่ด าเนนิกิจกรรมในโครงการ  

 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 30,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกจิกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ...........30,000...........บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  30,000  บาท  ( - สามหมื่นบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าใช้สอย 

1. ค่าจ้างเหมาติดตาเงาะจ านวน 1,000 ตา ตาละ 5 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นและกิง่พันธุ์เงาะ 12 เดือนๆ ละ 1,000 บาท 

ค่าวัสดุ 
1. มีดขยายพันธุ ์5 เล่มๆ ละ 300 บาท 
2. พลาสติกพนักิ่ง 20 ม้วนๆ ละ 30 บาท 
3. สารบังคบัการแตกตา 2 ขวดๆ ละ 450 บาท 
4. สารป้องกันก าจัดโรค 2 ขวดๆ ละ 500 บาท 
5. สารป้องกันก าจัดแมลง 2 ขวดๆ ละ 500 บาท 
6. สารก าจัดวชัพืช 2 ขวดๆ ละ 500 บาท 
7. ปุ๋ยเคมี 5 กระสอบๆ ละ 500 บาท 
8. ปุ๋ยอินทรีย์ 3 กระสอบๆ ละ 300 บาท 
9. อาหารเสริมพืช 1 ขวดๆ ละ 800 บาท 
10. สารปรับปรุงบ ารุงดิน 3 กระสอบๆ ละ 100 บาท 
11. ค่าต้นพนัธุ์เงาะจ านวน 50 กิ่ง กิ่งละ 50 บาท 

17,000 
5,000 

12,000 
13,000 

1,500 
600 
900 

1,000 
1,000 
1,000 
2,500 

900 
800 
300 

2,500 
รวมทั้งสิ้น 30,000 
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หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ 
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 60 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 30,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้
ประโยชน)์  

 ได้พันธุ์เงาะที่หลากหลายรวบรวมไว้เป็นแหล่งพันธุกรรม และพันธุ์เงาะใหม่ที่เกิดจากการคัดเลือกจากความ
แปรปรวนตามธรรมชาติ โดยอาศัยเทคนิคการขยายพันธุ์การติดตาบนต้นตอ เพื่อที่จะน าไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกรต่อไป 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  
 งบประมาณทีไ่ด้รับมาค่อนข้างล่าชา้ และการเบิกจ่ายต้องท าในช่วงระยะเวลาที่จ ากัด 

15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
 อิทธิพลของต้นตอเงาะอาจจะมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลผลติเงาะ ท าให้พันธุ์เงาะที่ท าการคัดเลือกต้องมี
ขยายพันธุโ์ดยวิธไีม่ใช้เพศ และทดสอบในแปลงปลูกอีก เพื่อให้เกิดความมั่นใจ 
 น าตน้ตอพืชสกุลอืน่ที่ใกล้เคียงเงาะมาพัฒนาเปน็ต้นตอด้วย เชน่ คอแลน เป็นตน้ อาจจะช่วยในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพผลผลิตเงาะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป และอาจจะช่วยในการควบคุมขนาดทรงพุม่เงาะให้ง่ายต่อการเก็บ
เก่ียว 

   
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (  นายชัยวฒัน์  มครเพศ  ) 
        ต าแหน่ง อาจารย์  
           02 /  กันยายน  /  2563 
 
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 



 

มิ.ย. 63 
 

แบบฟอร์มโครงการ 
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หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : ศึกษาการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เหลืองจันท์ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
 

 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ อาจารย์พรพนิต  ศศิวฒันช์ตุิกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   
   สาขาวชิา เทคโนโลยีการผลติพชืและภูมิทัศน ์ โทรศัพท์มือถือ 089-8348191084-2415626 
               

4. หลักการและเหตผุล   
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 เนื่องด้วยโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองในภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมืองโดยเฉพาะกล้วยไม้เหลืองจันทบูร 
ซึ่งเป็นกล้วยไม้ประจ าจังหวัดจันทบุรี กล้วยไม้เหลืองจันทบูรเป็นกล้วยไม้ในตระกูลหวายที่มีความสวยงามดอกมีสีเหลือง
สดใส ออกดอกในช่วง เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม กล้วยไม้เหลืองจันทบูรเป็นกล้วยไม้ที่มีราคาแพงเป็นที่ต้องการ
ของตลาดท าให้มีการลักลอบออกจากป่าเพื่อนาไปจ าหน่ายโดยชาวบ้าน ท าให้จ านวนของกล้วยไม้เหลืองจันทบูร ในป่า
ธรรมชาติลดลงมากเป็นเหตุให้กล้วยไม้พื้นเมืองบางชนิดสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่หรืออยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ตระหนักถึงปัญหานี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมืองจันทบุรีจึงได้
จัดท าโครงการติดกล้วยไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  เพื่อเยาวชนรุ่นหลังๆ จะได้เห็นและศึกษาด้วย 
 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

1. จ านวนโครงการ 

 

โครงการ 1 

2. ศึกษาการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เหลือง
จันท์ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

1. (ผลผลิตโครงการ) อัตราการรอดตาย ร้อยละ 80 

 2. (ผลลัพธ์โครงการ) มีกล้วยไม้เหลืองจันท์
ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

พื้นที ่ 1 

 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 31 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 20 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  5 
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2  15 
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  20 
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6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 11 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์   
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษา   9 
วิทยากร  2 
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  11 
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7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ  

           

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

 
 

          

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ 
เช่น  การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดงูาน     
  2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

          

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 กล้วยไม้เหลืองจันทบูร 

            

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

  0.0
05 

         

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

  

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 

  

8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
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การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 
 
 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ พื้นทีโ่ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี 

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 5,000  บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกจิกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 5,000 .บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  5,000  บาท  ( - ห้าพันบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าวัสดุ 

1.ต้นพันธุ์กล้วยไม้เหลืองจันท์ขนาด1 นิ้ว 200 ต้น 
5,000 
5,000 

รวมทั้งสิ้น 5,000 
             

หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
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เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 31 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 20 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 5,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

 มีกล้วยไม้เหลืองจันท์ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและความสวยงาม 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  

 ..................................................................................................................................................................................
15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

 .................................................................................................................................................................................. 

 
   
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         ( ...................................................................   ) 
        ต าแหน่ง อาจารย์  
           ........ /.................... /................ 
 
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ    ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
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ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้
เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : โครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้เมืองจันทบุร ี
 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 
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3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ อาจารย์พรพนิต  ศศิวฒันช์ตุิกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
     สาขาวชิา เทคโนโลยีการผลติพชืและภูมิทัศน ์ โทรศัพท์มือถือ 089-
8348191 
               

4. หลักการและเหตผุล   
 จังหวัดจันทบุรีมีสภาพพืน้ที่เปน็ที่ราบและที่ราบเชิงเขา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวน
ผลไม้และสวนยางพาราเป็นหลกัและยังมีพื้นที่ปา่ดิบชื้นซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมของกล้วยไม้หลากหลายชนิดบางชนิดเปน็ที่
นิยมปลูกเลี้ยงของผู้ปลูกกล้วยไม้เช่น เหลืองจันทบูร หวายแดงจันทบูร เอื้องดอกมะเขือ มัจฉานุและอีกหลายชนิด ท าให้
กล้วยไม้พื้นเมืองถูกเก็บออกจากป่าเพื่อน ามาปลูกเลี้ยงและจ าหน่ายแก่ผู้ต้องการจ านวนมากเป็นสาเหตุให้จ านวนของ
กล้วยไม้พื้นเมืองเหล่านี้ลดจ านวนลงอย่างมากจนบางชนิดแทบจะสูญพนัธุ์จากธรรมชาติ และจากการศึกษาในเบื้องต้น
ทราบวา่การประกอบอาชีพของชาวจนัทบุรีทีป่ลูกไม้ผล คือ เงาะ ทุเรียน ในสวนที่มีความชุ่มชืน้พอเหมาะและอยู่ใกล้แหล่ง
พันธุ์กล้วยไม้จากธรรมชาติ กล้วยไม้พื้นเมืองหลายชนิดสามารถกระจายพันธุ์เจริญงอกงามในสวนไม้ผลเป็นอยา่งดี แต่จาก
สภาวะที่ราคาผลไมบ้างปีตกต่ าท าให้ชาวสวนบางรายตัดโคน่ตน้ผลไม้เพื่อปลูกไมผ้ลหรือพืชอื่นทดแทนหรือบางครั้งต้นไม้
ผลมีอายุมากยากแก่การดูแลรักษาและการเก็บผลผลิต ชาวสวนมักตัดโค่นเพื่อปลูกใหม่เป็นเหตุให้กล้วยไม้ที่เจริญ
แพร่กระจายอยู่ในสวนผลไม้ถูกท าลายไปด้วยปริมาณของกล้วยไม้ในธรรมชาตจิึงลดลงอีกทางหนึ่งเป็นเหตุให้กล้วยไม้
พื้นเมืองบางชนิดสูญพนัธุ์ไปจากพื้นที่หรืออยู่ในภาวะใกล้สูญพนัธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขต
จันทบุรี ตระหนักถึงปัญหานี้เพือ่เป็นการอนุรักษ์กล้วยไม้พืน้เมืองจันทบุรีจึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์สายพนัธุ์กล้วยไม้
พื้นเมืองจันทบุรี ใบบริเวณลานประกวดกล้วยไม้ เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้กับประชาชนทั่วไป 
 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

1. จ านวนโครงการ 

 

โครงการ 1 

2. เพื่อรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองจันทบุรี 1. (ผลผลิต) เป็นกล้วยไม้พื้นเมืองจันทบุรี ร้อยละ       80 

 2. (ผลลัพธ์)รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้พ้ืนเมือง
จันทบุรี 

ชนิด 20 
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6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 51 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้า
เป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 40 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  20 
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2  20 
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  40 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 10 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  9 
เจ้าหน้าที ่  2 
นักศึกษา    
วิทยากร   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  11 
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7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ  

           

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

 
 

          

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ 
เช่น  การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดงูาน     
  2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

          

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 กล้วยไม้เหลืองจันทบูร 

            

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

 0.0
20 

          

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

  

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 

  

8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
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การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 
 
 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจันทบุรี อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ จงัหวัด จันทบุร ี

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 20,000  บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกิจกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 20,000 บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  20,000  บาท  ( - สองหมื่นบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าวัสดุ 

1.ค่าต้นกล้วยไม้พืน้เมือง 800 ต้นๆละ25 บาท 
20,000 
20,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
             

หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
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เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 51 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 20,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

 เพื่อเป็นการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมืองจันทบุรี และเปน็แหล่งเรียนรู้กับประชาชนทั่วไป 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  

 ..................................................................................................................................................................................
15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

 .................................................................................................................................................................................. 

 
   
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         ( ...................................................................   ) 
        ต าแหน่ง อาจารย์  
           ........ /.................... /................ 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : โครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้เมืองจันทบุร ี
 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 

 



 

มิ.ย. 63 
 

แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ อาจารย์พรพนิต  ศศิวฒันช์ตุิกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
     สาขาวชิา เทคโนโลยีการผลติพชืและภูมิทัศน ์ โทรศัพท์มือถือ 089-
8348191 
               

4. หลักการและเหตผุล   
 จังหวัดจันทบุรีมีสภาพพืน้ที่เปน็ที่ราบและที่ราบเชิงเขา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวน
ผลไม้และสวนยางพาราเป็นหลกัและยังมีพื้นที่ปา่ดิบชื้นซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมของกล้วยไม้หลากหลายชนิดบางชนิดเปน็ที่
นิยมปลูกเลี้ยงของผู้ปลูกกล้วยไม้เช่น เหลืองจันทบูร หวายแดงจันทบูร เอื้องดอกมะเขือ มัจฉานุและอีกหลายชนิด ท าให้
กล้วยไม้พื้นเมืองถูกเก็บออกจากป่าเพื่อน ามาปลูกเลี้ยงและจ าหน่ายแก่ผู้ต้องการจ านวนมากเป็นสาเหตุให้จ านวนของ
กล้วยไม้พื้นเมืองเหล่านี้ลดจ านวนลงอย่างมากจนบางชนิดแทบจะสูญพนัธุ์จากธรรมชาติ และจากการศึกษาในเบื้องต้น
ทราบวา่การประกอบอาชีพของชาวจนัทบุรีทีป่ลูกไม้ผล คือ เงาะ ทุเรียน ในสวนที่มีความชุ่มชืน้พอเหมาะและอยู่ใกล้แหล่ง
พันธุ์กล้วยไม้จากธรรมชาติ กล้วยไม้พื้นเมืองหลายชนิดสามารถกระจายพันธุ์เจริญงอกงามในสวนไม้ผลเป็นอยา่งดี แต่จาก
สภาวะที่ราคาผลไมบ้างปีตกต่ าท าให้ชาวสวนบางรายตัดโคน่ตน้ผลไม้เพื่อปลูกไมผ้ลหรือพืชอื่นทดแทนหรือบางครั้งต้นไม้
ผลมีอายุมากยากแก่การดูแลรักษาและการเก็บผลผลิต ชาวสวนมักตัดโค่นเพื่อปลูกใหม่เป็นเหตุให้กล้วยไม้ที่เจริญ
แพร่กระจายอยู่ในสวนผลไม้ถูกท าลายไปด้วยปริมาณของกล้วยไม้ในธรรมชาตจิึงลดลงอีกทางหนึ่งเป็นเหตุให้กล้วยไม้
พื้นเมืองบางชนิดสูญพนัธุ์ไปจากพื้นที่หรืออยู่ในภาวะใกล้สูญพนัธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขต
จันทบุรี ตระหนักถึงปัญหานี้เพือ่เป็นการอนุรักษ์กล้วยไม้พืน้เมืองจันทบุรีจึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์สายพนัธุ์กล้วยไม้
พื้นเมืองจันทบุรี ใบบริเวณลานประกวดกล้วยไม้ เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้กับประชาชนทั่วไป 
 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

1. จ านวนโครงการ 

 

โครงการ 1 

2. เพื่อรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองจันทบุรี 1. (ผลผลิต) เป็นกล้วยไม้พื้นเมืองจันทบุรี ร้อยละ       80 

 2. (ผลลัพธ์)รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้พ้ืนเมือง
จันทบุรี 

ชนิด 20 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 51 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้า
เป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 40 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  20 
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2  20 
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  40 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 10 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  9 
เจ้าหน้าที ่  2 
นักศึกษา    
วิทยากร   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  11 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ  

           

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

 
 

          

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ 
เช่น  การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดงูาน     
  2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

          

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 กล้วยไม้เหลืองจันทบูร 

            

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

 0.0
20 

          

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

  

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 

  

8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
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การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 
 
 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจันทบุรี อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ จงัหวัด จันทบุร ี

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 20,000  บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกิจกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 20,000 บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  20,000  บาท  ( - สองหมื่นบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าวัสดุ 

1.ค่าต้นกล้วยไม้พืน้เมือง 800 ต้นๆละ25 บาท 
20,000 
20,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
             

หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
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เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 51 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 20,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

 เพื่อเป็นการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมืองจันทบุรี และเปน็แหล่งเรียนรู้กับประชาชนทั่วไป 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  

 ..................................................................................................................................................................................
15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

 .................................................................................................................................................................................. 

 
   
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         ( ...................................................................   ) 
        ต าแหน่ง อาจารย์  
           ........ /.................... /................ 
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 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : โครงการแปลงรวบรวมพันธุ์มังคุดและพืชสกุลมังคุด 
 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 
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3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
     สาขาวชิา เทคโนโลยีการผลติพชืและภูมิทัศน ์ โทรศัพท์มือถือ 089-
9218920 
   โทรศัพท์/โทรสาร 039-307270   E-mail : cmakhonpas@gmail.com        

4. หลักการและเหตผุล   
 มังคุดเป็นไม้ผลเขตร้อนชื้นอีกชนิดที่มีศักยภาพสูง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งการบริโภคผลสดและการแปรรูป
ในแง่ทั้งเป็นอาหารและพืชสมุนไพร มังคุดเป็นพืชที่มีฐานพันธุกรรมแคบมาก และประกอบกับมีการกลายพันธุ์ค่อนข้างน้อย 
แต่อย่างไรก็ตามในธรรมชาติก็พบการกลายพันธุ์ของมังคุดอยู่บ้างแต่ค่อนข้างน้อย เช่นมังคุดที่มีใบ ผลด่าง มังคุดผลรี 
มังคุดผลแป้น มังคุดใบเล็กผลเล็กดก มังคุดใบใหญ่ผลใหญ่ไม่ดก มังคุดทั้ งต้นผลค่อนข้างเล็กมีเมล็ดลีบ ซึ่งเชื้อพันธุ์ของ
มังคุดเหล่านี้มีความส าคัญต่อการรวบรวมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มังคุดต่อไปในอนาคต 
นอกจากนั้นยังมีพืชสกุลเดียวกับมังคุดที่มีศักยภาพเป็นไม้ประดับ พืชใช้สอย พืชเพื่อประกอบอาหาร สมุนไพรและ
เครื่องส าอางอีกหลายชนิด เช่น พวา ส้มแขก มะพูด มะดัน ยางรงค์ ชะมวง ชะมาง ที่มีกระจายพันธุ์ในเขตร้อนชื้น ที่ควร
ค่าแก่การรวบรวมพันธุ์ไว้ศึกษาวิจัยเพื่อการน ามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปส าหรับอนาคต  
 ซึ่งการด าเนินการของโครงการฯจะเน้นเพื่อการบูรณาการประกอบกับการเรียนการสอนวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช, 
วิชาการจ าแนกพันธุ์ไม้, วิชาพืชสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนั้นการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุลมังคุดจะอาศัยความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเป็นหลัก ตั้งแต่การส ารวจ เก็บรวมรวม จนถึงการปลูกรวมรวมในแปลง 
 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงคโ์ครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

จ านวนโครงการ โครงการ 1 

2. เพื่อรวบรวมพันธุ์มังคุดและพืชสกุลมังคุดที่
หลากหลายที่ทราบประวัติมาเปรียบเทียบปลูก 

พันธุ์มังคุดที่หลากหลาย พันธุ์มาปลูกด้วยการ
เพาะเมล็ดและเสียบยอดปลูกรวมในแปลง
เดียวกันเพื่อทดสอบเปรียบเทียบลักษณะต่างๆ 
(ผลผลิตโครงการ) 

พันธุ ์ ไม่น้อยกว่า 
7-10 

3 .เพื่อคัดเลือกและพัฒนาพันธุม์ังคุดและพืช
สกุลใกล้เคียง 

ได้พันธุ์มงัคุดที่เกิดจากการน าตาจากต้นกล้า
มังคุดในสภาพธรรมชาติ มาเพาะเมล็ดเสียบ
ยอดบนต้นตอ และมีการคัดเลือกลักษณะที่ดี 
เพื่อใช้เพาะขยายด้วยการเพาะเมล็ด หรือมี
การขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสมต่อไป 
(ผลลัพธ์โครงการ) 

พันธุ์ ไม่น้อยกว่า 
2-3 
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6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 60 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้า
เป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 40 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  5 
เจ้าหน้าที ่  5 
นักศึกษา  30 
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  40 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 20 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร  2 
อาจารย ์  8 
เจ้าหน้าที ่  2 
นักศึกษา   2 
วิทยากร 2 4 
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น 2 18 
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7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ 

 
           

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

 
 

          

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ 
เช่น  การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดงูาน     
  2.1 การขยายพันธุ์มังคุดด้วยการ
เสียบยอด 

            

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 - 

            

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

       0.03     

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 3 เดือน 

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 

 
 
ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ไม่
น้อยกว่า 3 แห่ง 
 
 
 
 

 
 

3 เดือน 

8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ รายงานผลการด าเนินโครงการหลงัสิ้นสุดโครงการ 1 เดือน 
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การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ แปลงปลูกพชืท้องถิน่ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพชืและภูมิทัศน์  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี 

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 30,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกจิกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 30,000 บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  30,000  บาท  ( - สามหมื่นบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าใช้สอย 

1. ค่าจ้างเหมาเพาะเมล็ดมังคุดและพืชสกุลมงัคุดจ านวน 1,000 ต้นพันธุ์  ตน้
พันธุ์ละ 5 บาท 

2. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นพนัธุ์มงัคุดและพืชสกุลมังคุดในพื้นที่รวม 2 ไร่ 12 
เดือนๆ ละ 1,000 บาท 

ค่าวัสดุ 
1. มีดขยายพันธุ ์5 เล่มๆ ละ 300 บาท 
2. พลาสติกพนักิ่ง 20 ม้วนๆ ละ 30 บาท 
3. สารบังคบัการแตกตา 2 ขวดๆ ละ 450 บาท 
4. สารป้องกันก าจัดโรค 2 ขวดๆ ละ 500 บาท 
5. สารป้องกันก าจัดแมลง 2 ขวดๆ ละ 500 บาท 
6. สารก าจัดวชัพืช 2 ขวดๆ ละ 500 บาท 
7. ปุ๋ยเคมี 2 กระสอบๆ ละ 1,000 บาท 
8. ปุ๋ยอินทรีย์ 3 กระสอบๆ ละ 300 บาท 
9. อาหารเสริมพืช 1 ขวดๆ ละ 800 บาท 
10. สารปรับปรุงบ ารุงดิน 3 กระสอบๆ ละ 100 บาท 
11. ค่าต้นพนัธุ์พืชสกุลมังคุดจ านวน 10 กิ่ง กิ่งละ 50 บาท 

มังคุด 50 ก่ิง กิ่งละ 50 บาท 

17,000 
 

5,000 
 

12,000 
13,000 

1,500 
600 
900 

1,000 
1,000 
1,000 
2,000 

900 
800 
300 
500 

2,500 
รวมทั้งสิ้น 30,000 
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หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 60 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 30,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

 ได้พันธุ์มงัคุดที่หลากหลายรวบรวมไว้เป็นแหล่งพันธุกรรม และพันธุ์มังคุดที่เกิดจากการคัดเลือกจากความ
แปรปรวนตามธรรมชาติ โดยอาศัยเทคนิคการขยายพันธุ์การเสียบยอดบนต้นตอ เพื่อที่จะน าไปขยายผลให้เกิดประโยชน์
ต่อไป 
 
14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  
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 งบประมาณทีไ่ด้รับมาค่อนข้างล่าชา้ และการเบิกจ่ายต้องท าในช่วงระยะเวลาที่จ ากัด 

15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
 น าตน้ตอพืชสกุลอืน่ที่ใกล้เคียงมังคุดมาพัฒนาเปน็ตน้ตอด้วย เช่น พะวา เปน็ต้น อาจจะช่วยในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป และอาจจะช่วยในการควบคุมขนาดทรงพุ่มมังคุดให้ง่ายต่อการเก็บ
เก่ียว 

 

 
   
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

           ( นายชัยวฒัน์  มครเพศ  ) 
              ต าแหน่ง อาจารย์  
                ........ /.................... /................ 
 
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ..2565............ 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน……ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ……….......................................................... 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ    ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม   ของ
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม ใหญ ่โครงการประชุมเชิงปฏบิัตกิาร โครงการปลูกรักษาทรัพยากรพันธุ์ไม้  
...  (ถ้ามี กิจกรรม/โครงการย่อย ต้องจัดท ารายละเอียดประกอบตามแบบฟอร์มแนบดว้ยทุกรายการ) 
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                                  
                                                 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 
           2.1   โครงการเชิงปูองกัน           โครงการเชิงแก้ไข     โครงการเชิงพัฒนา 
          2.2    โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการประจ า 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ นายสุพจน์  แวงภูลา คณะ/สาขาวชิา/ภาควิชา  
   ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โทรศัพท์มือถือ 082-711-9399 
   โทรศัพท์ 038-3572019 ต่อ 1017 E-mail..suphot_wa@rmutto.ac.th  
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4. หลักการและเหตผุล  (บรรยาย ความเปน็มา เหตุผล ปัญหา ความจ าเปน็ ความส าคัญ  ที่ต้องการด าเนินโครงการนี้ พร้อมทั้ง 
ระบุให้ชัดเจนว่าเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ หรือเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น) 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่องานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงด าเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2535 โดยมีพระราชด าริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ
และด าเนินการ เป็นธนาคารพืชพรรณ ได้ด าเนินการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา ตั้งแต่ปี 
2536  เป็นต้นมา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สนองพระราชด าริมาตั้งแต่ระยะแรกของโครงการ ตามค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการล าดับที่ 62 กลุ่มที่ 6 การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและนิทรรศการที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช              
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ก าหนดจัดขึ้นเป็นประจ าทุกๆ 2 ปี และขอให้ทุกหน่วยงานสนองพระราชด าริ เตรียมงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ เพื่อเป็นการถวายรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์การศึกษาเรียนรู้ความหลากหลาย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง ยั่งยืน และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นที่ยอมรับสู่นานาชาติ  ถ่ายทอดสิ่งที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไปสู่เยาวชน
ไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทย ในทุกระดับ  
 สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (บ่อทอง) ตั้งอยู่ในพื้น ต.บ่อทอง อ.เกษตรสุวรรณ จ.ชลบุรี  มีพื้นที่ 381 ไร่     
ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ก ากับดูแลภารกิจ ให้เป็นไปตามนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์กระทรวง การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน กลยุทธ์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และ
โครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นเพื่อให้พื้นที่สถานีวิจัยฯ เป็น การปลูกรักษาทรัพยากรพันธุ์ไม้ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และน้อมน าพระราชด าริ ในหลวง รัชการที่ 9 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีการพัฒนา
ฟื้นฟูปุาไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เรื่อง ปลูกปุา 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยัง 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานในท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์สุข อย่างยั่งยืน     
 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ 

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 1. จ านวน โครงการ .  (ผลผลิตโครงการ) โครงการ 1 
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พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2.เพื่อปลูกรักษาทรัพยากรพันธุ์ไม้ ในพื้นที่ สถานี
วิจัยบ่อทองและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (บ่อทอง)  

2. จ านวนชนิดต้นไม้ ปลูกในพื้นที่    ต้น 

 

1,000 

3.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกรักษาทรัพยากร
พันธุไม้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
หลวงรัชการที่ 9 ปุา 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรูห้ลงัจากท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

 ร้อยละ 70 
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6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม. 90.คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนนิการโครงการถ้า
เป็นคนเดยีวกนัไม่นบัซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน ...40......... คน 
ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวน (คน) 
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 

จ านวน (คน) 
ผู้บริหาร  2 
อาจารย ์  3 
เจ้าหน้าท่ี  5 
นักศึกษา  20 
ชุมชน/องค์กร 5  
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป 5  
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมท้ังสิ้น 10 30 

 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ  จ านวน ....10....... คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร  2 
อาจารย ์  2 
เจ้าหน้าท่ี  5 
นักศึกษา  - 
วิทยากร 1  
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมท้ังสิ้น 1 9 

7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครือ่งหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน       /      

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่นแต่ง
ตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ 

    /        

1.2  การด าเนินงานตามแผน เชน่ การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

     / /      

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ เช่น  

       / 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน     
 2.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
หลวงรัชการที่ 9 ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูปุา
ไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
2.2 ........................................... 
7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 .ปลูกปุา 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 
 3.2 ............................................ 

            

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

        /    

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : ล้าน
บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

       0.20     

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

แบบสอบถาม ภาพถ่าย หลังสิ้นสุดการด าเนินโครงการ 1 เดือน 

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 

  

8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเปูาหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

ความรู้ก่อนและหลังจากท่ีไดร้ับ จากการเข้าเยี่ยม
ชมนิทรรศการ  ร้อยละ 30 

 

 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ  ชื่อสถานที่.สถานีวิจยัและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์(บอ่ทอง) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก  อ าเภอ..เกษตรสุวรรณ..จังหวัด ชลบุรี. 

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ เดือน....พฤษภาคม.....พ.ศ. ...2565 

   (หากมีกิจกรรมย่อยให้ใส่วันด าเนินกิจกรรมมาให้ครบทุกกิจกรรมย่อย) 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

11. งบประมาณ……200,000….บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกิจกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย .........................................บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ………200,000…….บาท (สองแสนบาทถ้วน-) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 
1.ค่าวิทยากร 1,200 บาท x 1 คน x 6 ชม. 
ค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารว่าง 50 คน X 35 บาท X 2 มื้อ 
2. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน X 200 บาท X 1 มื้อ 
3. ค่าที่พักวิทยากร  
4. ค่าจ้างเหมาปรับพื้นท่ี  
5. ค่าจ้างเหมาออกแบบ จัดท าปูายโครงการฯ พร้อมตดิตั้ง  
6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเยบ็เล่มเอกสาร (50 เลม่ X 80 บาท ) 
7.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
8.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับวิทยากร 
ค่าวัสด ุ

1. กระดาษ A 4 (จ านวน  1 รีม ) 
     2.ปากกาลูกลื่น (จ านวน 50 ด้าม X 10 บาท = 500 บาท) 
     3. ค่าพันธุไ์ม้ จ านวน 1,100 ต้น ต้น ละ 30 บาท  
     4 ค่าวัสดุเกษตร  

7,200 
…7,200 ……. 

85,500 
3,500 

10,000 
1,500 

30,000 
30,000 
4,000  
5,000 
1,500  

107,300 
600 
500 

33,000 
73,200 

ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จา่ยจริง  
รวมทั้งสิ้น ….…200,000……….. 

 
หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด ...40...... คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ..50......คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ …1….. ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ

ลงทุน) …126,800 บาท 

 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

      1. ผู้เข้าร่วมโครงการเล็งเห็นประโยชน์ และความส าคัญในการอนุรักษ์พันธุ์ไม ้

      2. ได้สนับสนนุส่งเสริมให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อย่างยั่งยนื 

      3. ประชาสัมพันธ์การด าเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยฯ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชการที่ 9 ปุา 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (นายสุพจน์     แวงภูลา) 
       ต าแหน่ง.เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป. 
       .....25......./...กันยายน.../...2563......... 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

 (.......นายสุพจน์     แวงภูลา............)                             (.รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย ์พรสุริยา.) 
 เจ้าหน้าที่งบประมาณ              รักษาราชการแทน 
  .....8......./...กันยายน.../...2563.........  ผู้อ านวยการส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ       
                       เจ้าหน้าที่/......................                            ....25......./...กันยายน.../...2563......... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบเสนอแผนบรูณาการ (Integrated research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบรูณาการพฒันาศกัยภาพ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยัและ

นวตักรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

------------------------------------ 
 

ช่ือแผนบรูณาการ (ภาษาไทย)   การพฒันาและการขยายพนัธุล์ าไยเถาเพื่อการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์เชงิ
พาณชิย ์

(ภาษาองักฤษ)  Development and Propagation of Dimocarpus longan var. obtusus for 
Conservation and Commercial Advantage 

ส่วน ก    : ลกัษณะแผนบูรณาการ 

ปีเดยีว 

 ต่อเนื่อง  
     ระยะเวลา ....... ปี………เดอืน (ไมเ่กนิ 5 ปี) เริม่ตน้ ปี พ.ศ. ……… - ปี พ.ศ. ………..  

เป้าหมายแผนบูรณาการ 
1. ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 

ยทุธศาสตร ์   ยทุธศาสตรท์ี ่2 : ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
  เป้าประสงค ์  2.3 การพฒันาปจัจยัสนบัสนุนและการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน   

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
       ยทุธศาสตร ์     ยทุธศาสตรก์ารวจิยัที ่ 8 : การพฒันาวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี วจิยั และ

นวตักรรม 
   เป้าประสงค ์     -ไมต่อ้งระบุ-                                                                               

3. ยทุธศาสตรวิ์จยัและนวตักรรมแห่งชาติ 20 ปี 
        ยทุธศาสตร ์ 3. การวจิยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรูพ้ืน้ฐานของประเทศ 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ 3.1 องคค์วามรูพ้ืน้ฐานและเทคโนโลยฐีาน  
          แผนงาน  -   

4. ยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติรายประเดน็  
      โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ี
5. อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย 
  การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
6. ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน  

การสรา้งและพฒันาเทคโนโลยสีรา้งองคค์วามรูใ้หมเ่ทคโนโลยฐีานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ ดา้น
เทคโนโลยวีสัดุ ดา้นนาโนเทคโนโลย ีและ ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั 
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การเสนอแผนบูรณาการหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของแผนน้ีต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจยัต่อยอดจาก

โครงการวิจยัอ่ืน                      ม ี     ไม่ม ี 
    หน่วยงาน/สถาบนัทีย่ ื่น 

 ................................................................................................................
.............      

      ชื่อโครงการ                    
 ................................................................................................................
............. 

ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้ 
.............................................................................................................................................................................

....... 
.............................................................................................................................................................................

..... 
   
ส่วน ข : องคป์ระกอบในการจดัท าแผนบรูณาการ  

1.  หน่วยงานเจ้าภาพบรูณาการ คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก 
ผูอ้ านวยการแผนบูรณาการ   ดร.รศุมา มฤบด ี
ท่ีอยู่  43 หมูท่ี ่6 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
เบอรโ์ทร  0970653579    อีเมล  rusama4@hotmail.com 

2. การวิจยัต่อยอดจากโครงการวิจยัอ่ืน 
โครงการวิจยัท่ีส าเรจ็แล้วน ามาต่อยอดในแผนบรูณาการ 

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ หวัหน้าโครงการ หน่วยงาน 
1 การเพิม่จ านวนรากของกิง่ตอนล าไยเถา ดร.รศุมา มฤบด ี คณะเกษตรศาสตรแ์ละ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
2 การพฒันาเครือ่งสกดัน ้าตาลจากล าไย

เครอื 
ดร.ณรงค ์ชยัสงเคราะห ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์

3 การส่งเสรมิการขยายพนัธุด์ว้ยการตอน
กิง่ล าไยเถา 

ดร.รศุมา มฤบด ี คณะเกษตรศาสตรแ์ละ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 
3. ค าส าคญั (keyword) 
       ค าส าคญั (TH) ล าไยเถา การขยายพนัธุพ์ชื ตอนกิง่ สตูรเรง่ราก น ้าตาลล าไย 
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       ค าส าคญั (EN) Dimocarpus longan var. obtusus, plant propagation, layering, 
root accelerator formula, longan syrup 

4. ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา          
 ล าไยเถาหรอืล าไยเครอื (Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.) เป็นพชืทอ้งถิน่ทีพ่บไดท้ัว่ไปใน
จงัหวดัชลบุร ี และแถบภาคตะวนัออกของประเทศไทย นิยมปลกูเพื่อเป็นไมป้ระดบั จดัเป็นพชืสมนุไพรไทยอกี
ชนิดหนึ่ง ใชป้ระโยชน์ไดทุ้กส่วน ทัง้ราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล และเมลด็ เช่น ใบ ตม้ดื่มแกโ้รคมาลาเรยีรดิสดีวง
ทวาร แกไ้ขห้วดั เมลด็ตากแหง้ บดเป็นผง ทาแกโ้รคกลากเกลือ้น บรรเทาอาการปวด ห้ามเลอืด ดอก ขบัน่ิว 
ขบัปสัสาวะ 
 ในปจัจบุนั ล าไยเถาไดร้บัความนิยมใชเ้ป็นไมป้ระดบัเพื่อใหร้่มเงา และมกีารพฒันารปูแบบต่างๆเพื่อ
ใช้ประดบับ้านหรอืสวนเพราะมลีกัษณะเป็นเถาเลือ้ย ท าให้การบรโิภคล าไยเถามแีนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากมี
รสชาตทิี่หวานมาก 20-24 บรกิซ์ เนื้อบางและนิ่ม ฉ ่าน ้า และเมลด็ใหญ่ แต่มลีกัษณะเด่นคอืกลิน่ทีห่อมหวาน
กว่าล าไยพนัธุ์อื่นๆ จงึควรศกึษารูปแบบการใช้ประโยชน์ด้านอื่นทดแทนการบรโิภคผลสด เช่น การแปรรูป
ผลติภณัฑน์ ้าตาลจากลกัษณะเด่นคอืกลิน่หอมและมคีวามหวานสูง การใชเ้ป็นไมป้ระดบัจากลกัษณะที่เป็นไม้
เลื้อยและมสีผีลที่สวยงามจงึเหมาะที่จะพฒันาการผลติเป็นไมบ้อนไซได้ แต่การขยายพนัธุ์ล าไยเถานัน้ท าได้
ยากเนื่องจากออกรากยากและช้า การพฒันาวธิกีารตอนกิง่ซึ่งเป็นวธิทีี่นิยมใช้ในการขยายพนัธุ์ล าไยเพื่อให้
ออกรากเรว็และมากขึน้จะเป็นแนวทางหนึ่งทีช่่วยส่งเสรมิการผลติกิง่พนัธุแ์ละส่งเสรมิการปลูกล าไยเถาให้ได้
คุณภาพทีด่เีพื่อใหม้วีตัถุดบิเพยีงพอต่อการพฒันาการผลติหรอืแปรรปูล าไยเถาในเชงิพาณชิย์ 
 จากลกัษณะเนื้อใส เมลด็ในใหญ่ และมปีรมิาณของน ้าตาลสูง มรีสหวานแสบคอของล าไยเถา จงึไม่
นิยมรบัประทานสด จงึมแีนวคิดในการน าผลของล าไยเถามาท าการสกัดน ้าตาลเพื่อใช้ในการบรโิภค ทัง้นี้
เนื่องจากน ้าตาลล าไย เป็นน ้าตาล FOS (ฟรุกโตโอลโิกแซคคาไรด์) ซึง่มรีาคาสูง ใหร้สหวานแต่แคลอรีต่ ่าหรอื
เป็นน ้าตาลพรไีบโอติกที่เป็นประโยชน์ต่อจุลินทรยี์ชนิดดใีนร่างกาย ซึ่งท างานอยู่ในระบบย่อยอาหารและ
ขบัถ่ายจงึส่งผลดีต่อผู้ต้องการควบคุมปรมิาณน ้าตาลในเลือด ทัง้ยงัมกีลิน่หอมเฉพาะตวัของล าไย จงึควร
พฒันาเครือ่งมอืสกดัน ้าตาลจากล าไยเถา เพื่อเป็นการเพิม่มลูค่าของผลล าไยเถาใหม้ปีระโยชน์ สามารถพฒันา
เป็นผลติภณัฑป์ระจ าทอ้งถิน่ได ้และเป็นการส่งเสรมิใหท้อ้งถิน่มกีารปลกูล าไยเครอืเชงิพาณิชยใ์นพืน้ทีต่่อไป    
5. วตัถปุระสงคห์ลกัของแผนบูรณาการ 
 1. เพื่อเขา้รว่มสนองพระราชด ารโิครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ      

2. เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของสูตรเร่งรากและวสัดุท าตุ้มเพื่อเพิม่จ านวนรากของกิง่ตอนล าไยเถา
และมอีตัราการรอดสงู 
 3. เพื่อหาสภาวะทีเ่หมาะสมในการผลติน ้าตาลและพฒันาตน้แบบเครื่องสกดัน ้าตาลล าไยเถาและประเมนิ
ความเป็นไปไดใ้นการผลติน ้าตาลล าไยเถาระดบัวสิาหกจิชุมชน 

4. สามารถเพิม่จ านวนกิง่พนัธุล์ าไยเถาดว้ยวธิกีารตอนไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพดว้ยการอบรม
เชงิปฏบิตักิารในชุมชนเป้าหมาย 
6. ทฤษฎี สมมติุฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของแผนบูรณาการ          

ล าไยเถา มชีื่อวทิยาศาสตรว์่า Dimocarpus longan var. obtusus Leenh. อยู่ในวงศ์ Spindaceae เป็น

ไมร้อเลือ้ย ล าตน้ยดืยาว กิง่กา้นหอ้ยลง สามารถพนัหรอืปีนป่ายรัว้หรอืหลกัได ้ออกดอกตดิผลตลอดปี เปลอืก
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ผลเป็นสเีขยีวอมชมพ ูขนาดผลใกลเ้คยีงกบัล าไยทัว่ไป แต่เมลด็โตกว่าล าไยทัว่ไป เนื้อหุม้เมลด็บาง ฉ ่าน ้า เนื้อ

ค่อนขา้งเหลว มเีนื้อน้อย รสชาตหิวานแต่มกีลิน่คลา้ยก ามะถนั มกีลิน่คาวเลก็น้อย จงึนิยมปลูกไว้ประดบัและ

ใหร้่มเงามากกว่าปลูกไวร้บัประทาน ล าไยเถาชอบขึน้ในทีด่อน และต้องการแสงแดดเตม็ที ่ปลูกไวส้ าหรบัเป็น

ไมป้ระดบัมากกว่า พบไดท้ัว่ไปในแถบภาคตะวนัออกของประเทศไทยแถวจงัหวดัชลบุร ีในดา้นประโยชน์ทาง

ยาของล าไยตามสรรพคุณแผนโบราณของไทยใช้เมลด็แก้บาดแผลมเีลอืดออก ห้ามเลอืด แก้ปวด สมานแผล 

แก้แผลมหีนอง และแก้กลากเกลื้อน ใบแก้ไข้หวดั แก้มาลาเรีย แก้ฝีหวัขาด แก้รดิสดีวงทวาร ดอกแก้โรค

เกีย่วกบัหนองทัง้หลายรากใชแ้ก้เสมหะและลม ถ่ายโลหติออกทางทวารหนัก แก้ระดูขาวมากผดิปกตขิบัพยาธิ

เสน้ดา้ย เปลอืกตน้แกเ้สมหะ ขบัลมในล าไส ้แกจ้กุเสยีด สมานแผล แกน้ ้าลายเหนียว 

คุณค่าทางโภชนาการ ในเนื้อผลของล าไยประกอบดว้ยคารโ์บไฮเดรต โปรตนี ไขมนั เสน้ใย แคลเซยีม 
ฟอสฟอรสั เหลก็ วติามนิเอ วติามนิบ ีวติามนิบสีอง ไนอาซนิ วติามนิซ ีกรดอะมโิน และน ้าตาลซึง่ท าใหล้ าไยมี
รสหวาน ไดแ้ก่ กลโูคส ซโูครส และฟรกุโตส เนื่องจากน ้าตาลล าไยเป็นน ้าตาล FOS (ฟรกุโตโอลโิกแซคคาไรด์) 
ทีใ่หร้สหวานแต่แคลอรีต่ ่า เป็นน ้าตาลพรไีบโอตกิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อจุลนิทรยีช์นิดดใีนร่างกาย ซึง่ท างานอยู่ใน
ระบบย่อยอาหารและขบัถ่ายจงึส่งผลดต่ีอผูต้้องการควบคุมปรมิาณน ้าตาลในเลอืด ทัง้ยงัมกีลิน่หอมเฉพาะตวั
ของล าไย 

การตอนกิง่ เป็นวธิกีารขยายพนัธุแ์บบไมใ่ชเ้พศ โดยวธิกีารชกัน าให้เกดิรากในกิง่หรอืรากของต้นพชืที่
ใชเ้ป็นตน้แมก่่อน แลว้จงึตดัส่วนทีม่รีากนัน้น าไปปลกูเป็นตน้ใหมต่่อไป ต้นทีเ่กดิขึน้นี้เรยีกว่า layer โดยขณะที่
มกีารเกดิรากในกิง่ตอน พชืจะยงัไดร้บัแรธ่าตุอาหารและน ้าอยา่งต่อเนื่อง ท าใหก้ิง่และใบมคีวามสามารถในการ
สงัเคราะหแ์สงไดต้ามปกต ิเป็นวธิกีารทีท่ าไดง้า่ย แต่อาจใชเ้วลานานกว่าวธิกีารขยายพนัธุแ์บบอื่น ๆ จงึเป็นวธิี
ทีน่ิยมใช้กบัพชืที่ใช้เวลา ในการออกรากนาน ดงันัน้ความส าเรจ็ของการตอนกิง่จงึขึน้อยู่กบัการปฏบิตัต่ิาง ๆ 
ใหก้ิง่มกีารสะสมอาหารพวกคารโ์บไฮเดรต ออกซนิ และสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการเกดิรากเป็นต้นใหม่
ได ้ในการผลติกิง่พนัธุท์างการคา้ดว้ยวธิกีารตอนกิง่ มกัใชก้บัพชืทีห่าไดย้ากไมส่ามารถขยายพนัธุไ์ดด้ว้ยวิธอีื่น 
และในกรณีที่ต้องการต้นใหม่ที่มขีนาดใหญ่เพื่อการใช้ประโยชน์ได้เรว็ ไม่ต้องเสยีเวลาในการปลูกเลี้ยง สาร
ควบคุมการเจรญิเตบิโตพชื (Plant Growth Regulators) เป็นสารเคมทีีช่่วยเร่งและเพิม่การเกดิรากใหม้ากขึน้ 
โดยมสีารที่นิยมใช้ได้แก่ สาร IAA (Indole-butyric acid) NAA (Napthalene acetic acid) 2,4-D 
(dichlorophenozy acdetic acid) 2,4,5-T (Trichloropenoxy acetic acid) เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัมกีารศกึษา
พบว่าการใชก้ะปิสามารถเร่งการเจรญิเตบิโตของรากพชืได้หลายชนิด เนื่องจากกะปิมแีคลเซยีม วติามนิบี12 
น ้ามนัโอเมกา 3 จุลนิทรยีพ์วกโปรไบโอตกิส ์สารไคโตซานทีไ่ด้จากเปลอืกกุ้งเคยมคีุณสมบตัเิป็นตวัเร่งการ
เจรญิเตบิโตของพชื และมฮีอรโ์มนไซโตไคนิน ซึง่มคีวามสามารถกระตุ้นการแบ่งเซลลพ์ชื นอกจากนี้ตุ้มตอนที่
ใช้ส่วนมากแล้วจะใช้เป็นขุยมะพรา้ว ในขณะที่ในปจัจุบนัมเีทคนิคหรอืเทคโนโลยต่ีางๆ เกดิขึน้มากมาย การ
ทดลองใชว้สัดุอื่นมาผสมในการท าตุ้มตอน วสัดุทีใ่ชท้ าตุ้มจงึเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามส าคญัต่อการ ส่งเสรมิให้
เกดิรากไดด้ยีิง่ขึน้ 

จากคุณลกัษณะดงักล่าวของล าไยเถา การศกึษารปูแบบการใชป้ระโยชน์ดา้นอื่นทดแทนการบรโิภคผล
สด เช่น การแปรรูปผลติภณัฑน์ ้าตาลจากลกัษณะเด่นคอืกลิน่หอมและมคีวามหวานสูง การใช้เป็นไมป้ระดบั
จากลกัษณะทีเ่ป็นไมเ้ลือ้ยและมสีผีลทีส่วยงามจงึเหมาะทีจ่ะพฒันาการผลติเป็นไมบ้อนไซได ้แต่การขยายพนัธุ์
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ล าไยเถานัน้ท าได้ยากเนื่องจากกิ่งออกรากยากและช้า การพฒันาวธิกีารตอนกิ่งซึ่งเป็นวธิีที่นิยมใช้ใ นการ
ขยายพนัธุล์ าไยเพราะสามารถท าไดง้า่ย เพื่อใหอ้อกรากเรว็และมากขึน้ โดยใชฮ้อรโ์มนหรอืสตูรเร่งรากและวสัดุ
ท าตุ้มตอนที่มปีระสทิธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของกิ่งตอนเมื่อตัดไปเพาะช าและเมื่อกิ่งเพาะช า
ปรบัตวัไดแ้ลว้จงึน าลงปลกูในดนิต่อไป จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสรมิการผลติกิง่พนัธุแ์ละส่งเสรมิการปลูก
ล าไยเถาใหไ้ดคุ้ณภาพทีด่เีพื่อใหม้วีตัถุดบิเพยีงพอต่อการพฒันาการผลติหรอืแปรรปูล าไยเถาในเชงิพาณชิย์ 
7. ระยะเวลาการวิจยั          

 ระยะเวลาแผนบรูณาการ      1       ปี         0         เดอืน          
 วนัทีเ่ริม่ตน้ 1 ตุลาคม 2564  วนัทีส่ ิน้สุด  30 กนัยายน 2565  

8. ผลผลิต (Output) จากงานวิจยั 

ผลงานท่ีคาดวา่จะได้รบั 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ระดบั 
ความ 
ส าเร็
จ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

รว
ม 

1. ตน้แบบผลติภณัฑ ์โดยระบุ ดงัน้ี  
     1.1 ระดบัอุตสาหกรรม        ตน้แบบ Primary 

Result 

     1.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       ตน้แบบ Primary 
Result 

     1.3 ระดบัภาคสนาม กิง่ตอนทีม่อีตัราการ
รอดสงู 

1     1 ตน้แบบ Primary 
Result 

     1.4 ระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร 

น ้าตาลจากล าไยเถา 1     1 ตน้แบบ Primary 
Result 

2.ตน้แบบเทคโนโลย ี โดยระบุ ดงันี้  

     2.1 ระดบัอุตสาหกรรม        ตน้แบบ Primary 
Result 

     2.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       ตน้แบบ Primary 
Result 

     2.3 ระดบัภาคสนาม  - สตูรเรง่รากกิง่ตอน 
- วสัดทุ าตุม้ตอน 
- เครื่องสกดัน ้าตาลจาก
ล าไยเถา 

1 
1 
1 

    3 ตน้แบบ Primary 
Result 

     2.4 ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร        ตน้แบบ Primary 
Result 

3. กระบวนการใหม ่โดยระบุ ดงันี้  
     3.1 ระดบัอุตสาหกรรม        กระบวน

การ 

Primary 
Result 

     3.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.3 ระดบัภาคสนาม        กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.4 ระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 

4.องคค์วามรู ้(โปรดระบ)ุ  
     4.1 สตูรเรง่รากกิง่ตอน  1     1 เรื่อง Primary 

Result 
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     4.2 วสัดทุ าตุม้ตอน  1     1 เรื่อง Primary 
Result 

     4.3 วธิกีารสกดัน ้าตาล
จากล าไยเถา 

 1     1 เรื่อง Primary 
Result 

5. การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์  
     5.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

จดัใหม้กีารอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารใหแ้ก่ชุมชน
เป้าหมาย 

1 1    2 ครัง้ Primary 
Result 

     5.2 การฝึกอบรม        ครัง้ Primary 
Result 

     5.3 การจดัสมัมนา        ครัง้ Primary 
Result 

6. การใชป้ระโยชน์เชงิสาธารณะ  
     6.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     6.2 การฝึกอบรม        ครัง้ Primary 
Result 

     6.3 การจดัสมัมนา        ครัง้ Primary 
Result 

7. การพฒันาก าลงัคน  
     7.1 นศ.ระดบัปรญิญา
โท 

       คน Primary 
Result 

     7.2 นศ.ระดบัปรญิญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.3 นกัวจิยัหลงัปรญิญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.4 นกัวจิยัจาก
ภาคเอกชน ภาคบรกิารและ
ภาคสงัคม 

       คน Primary 
Result 

8. ทรพัยส์นิทางปญัญา ไดแ้ก่ สทิธบิตัร/ลขิสทิธิ/์เครื่องหมายการคา้/ความลบัทางการคา้ เป็นตน้ (โปรดระบ)ุ  
     8.1 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.2 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.3 .............        เรื่อง Primary 

Result 
9. บทความทางวชิาการ  
     9.1 วารสารระดบัชาต ิ   1 1   2 เรื่อง Primary 

Result 
     9.2 วารสารระดบั
นานาชาต ิ

       เรื่อง Primary 
Result 

10. การประชมุ/สมัมนาระดบัชาต ิ  
     10.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

       ครัง้ Primary 
Result 

     10.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร ์

  1    1 ครัง้ Primary 
Result 

11. การประชมุ/สมัมนาระดบันานาชาต ิ  
     11.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครัง้ 

Primary 
Result 
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     11.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร ์

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

 

 
9. ผลลพัธ ์(Outcome) ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ช่ือผลลพัธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
1.สตูรเรง่รากและวสัดุท าตุม้ตอนล าไย
เถา 

เชงิปรมิาณ 1 สตูร น าสตูรเรง่รากไปใชก้บักิง่ตอน
ล าไยเถา 

2.ชุมชนไดเ้ครือ่งสกดัน ้าตาลล าไยเถา
เพื่อใชภ้ายในชุมชน 

เชงิปรมิาณ 1 เครือ่ง  

3.ชุมชนไดอ้งคค์วามรูเ้กี่ยวกบัการสกดั
น ้าตาลล าไยเถาผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

เชงิปรมิาณ 1 เรือ่ง  

4.ขอ้มลูส าหรบัการออกแบบและพฒันา
เครือ่งสกดัน ้าตาลล าไยเถา 

เชงิปรมิาณ 1 เรือ่ง  

5.รายงานวจิยั เชงิปรมิาณ 2 เล่ม  
 
10. ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ช่ือผลงานเด่น ลกัษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผูใ้ช้ประโยชน์ 

ผลกระทบท่ีคาดวา่จะได้รบั 

1.ชมุชนผลติกิง่ตอน
เพื่อจ าหน่าย 

กิง่ตอนทีม่คีุณภาพและปรมิาณ
รากมาก ท าใหม้กีารรอดชวีติสงู 

ชุมชนเทศบาลเมอืง
แสนสขุและพืน้ทีอ่ื่นที่
มบีรบิทใกลเ้คยีงกนั 

สรา้งรายไดจ้ากการขายกิง่พนัธุล์ าไย
เถา 

2. ชุมชนเป้าหมายมี
ความรูค้วามเขา้ใจใน
การผลติน ้าตาลล าไย
จากการใชว้ธิกีารสกดั 

เป็นองคค์วามรูเ้กีย่วกบัวธิกีาร
ผลติ การเตรยีมวตัถุดบิ ภาวะ
ทีใ่ชใ้นการสกดัน ้าตาลล าไย 

ชุมชนในพืน้ที่
เป้าหมาย   และชุมชน
อื่นทีม่บีรบิทใกลเ้คยีง
กนั รวมถงึในพืน้ที ่
EEC 

ชุมชนมคีวามเขา้ใจและมสีว่นร่วมใน
การผลติน ้าตาลล าไยเถาและน าไปใช้
เป็นผลติภณัฑเ์พื่อจ าหน่ายภายใน
ชุมชนได ้

3. ชุมชนเป้าหมายมี
แนวทางในการเพิม่
มลูค่าล าไยเถา ซึง่เป็น
พชืประจ าถิน่ 

เป็นองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการน า
ล าไยเถาแปรรปู เพื่อใหเ้กดิ
มลูค่าเพิม่ขึน้ 

ชุมชนในพืน้ที่
เป้าหมาย   และชุมชน
อื่นทีม่บีรบิทใกลเ้คยีง
กนั รวมถงึในพืน้ที ่
EEC 

ชุมชนมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัการน า
ล าไยเถาไปแปรรปู และมสีว่นร่วมใน
การน าไปต่อยอดได ้

4. การสรา้งองคค์วามรู้
เพื่อพฒันาเป็นตน้แบบ 

เป็นการรวบรวมองคค์วามรูท้ี่
ไดจ้ากโครงการวจิยัไปสรา้ง
ตน้แบบเครื่องสกดัน ้าตาลล าไย
เถา เพื่อถ่ายทอดสูช่มุชนอื่นได้
ต่อไป 

คณะผูว้จิยัและชมุชน
ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย   

องคค์วามรูเ้กดิขึน้ ไดแ้ก ่ การ
ออกแบบการทดลอง แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร ์ และผลการวเิคราะหผ์ล
ของปจัจยัการสกดัน ้าตาลจากล าไย
เถา สามารถใชเ้ป็นตน้แบบในการสกดั
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สารส าคญัของพชืชนิดอื่นทีส่มบตัิ
ใกลเ้คยีงกนั  คณะผูว้จิยัประหยดัเวลา
ในการศกึษาและสามารถต่อยอดจาก
ความรูเ้ดมิไดเ้ลย ในขณะทีชุ่มชน
สามารถเรยีนรูจ้ากนวตักรรมตน้แบบ
เครื่องสกดัและถ่ายทอดได ้

 
11. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั                    
 1. สตูรเรง่รากทีส่ามารถเพิม่จ านวนรากของกิง่ตอนล าไยเถา 
 2. วสัดุท าตุม้ทีช่่วยส่งเสรมิการเพิม่จ านวนรากของกิง่ตอนล าไยเถา 
 3. ไดส้ภาวะทีเ่หมาะสมในการสกดัน ้าตาลจากล าไยเถา 
 4. ไดเ้ครือ่งตน้แบบในการสกดัน ้าตาลจากล าไยเถาระดบัชุมชน 
 5. ชุมชนได้ผลติภณัฑน์ ้าตาลล าไย เพื่อเป็นสนิคา้ของชุมชนและเป็นการเพิม่มลูค่าของล าไยเถาใน
พืน้ที ่
 6. เพิม่จ านวนต้นล าไยเถาทีป่ลูกจากกิง่ตอนล าไยเถาให้มากขึน้ และสามารถผลติกิง่พนัธุล์ าไยเถา
พนัธุพ์ืน้เมอืงเพื่อสรา้งรายไดอ้กีทางหนึ่ง 
12. กลไกการน าไปใช้ประโยชน์ 
 เผยแพร่องคค์วามรูท้ีไ่ดใ้หชุ้มชนโดยการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร ใหชุ้มชนสามารถผลติกิง่ตอนล าไย
เถาทีม่คีุณภาพ และน าองคค์วามรูข้องเครื่องสกดัต้นแบบเผยแพร่ให้แก่ชุมชนทีม่คีวามสนใจในการเพิม่มลูค่า
ของล าไยเถาในภาคตะวนัออกเพื่อน าไปใช้ภายในชุมชน หรอืน าเครื่องต้นแบบไปใช้ในกจิกรรมของเทศบาล 
เพื่อส่งเสรมิการผลติน ้าตาลจากล าไยเถาภายในพืน้ที่ หรอืสรา้งกลุ่มผลติกิง่พนัธุล์ าไยเถาเชงิพาณชิย ์
13. หน่วยงานท่ีน าผลการวิจยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ 
 1. ชุมชนเทศบาลเมอืงแสนสุข อ.เมอืง จ.ชลบุร ี
 2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
14. แผนการด าเนินงาน ขัน้ตอนและการบริหารแผนบูรณาการ และความเช่ือมโยงของแต่ละโครงการ
ย่อย 
 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.ประชมุวางแผนการด าเนินงาน             
2.ส ารวจแหล่งปลกูล าไยเถา             
3.ด าเนินโครงการวจิยัในกจิกรรมที ่3 
กรอบที ่1 การเรยีนรูท้รพัยากร 

            

4.ด าเนินโครงการวจิยัในกจิกรรมที ่4 
กรอบที ่2 การใชป้ระโยชน์ 

            

5.ด าเนินโครงการในกจิกรรมที ่7              
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กรอบที ่3 การสรา้งจติส านึก 
6.รายงานความกา้วหน้า
โครงการวจิยั และรายงานวจิยัฉบบั
สมบรูณ์ 

            

 
 แผนบรูณาการเรือ่งการพฒันาและการขยายพนัธุล์ าไยเถาเพื่อการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์
ในปีงบประมาณ 2565 ประกอบดว้ยโครงการการวจิยั จ านวน 2 โครงการ และโครงการฝึกอบรม 1 โครงการ 
ครอบคลุมกรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ ภายใต้โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีดงันี้ 

1. กรอบการเรียนรู้ทรพัยากร ด าเนินการในกจิกรรมที ่3 กจิกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร คอื การเพิม่
จ านวนรากของกิง่ตอนล าไยเถา  

2. กรอบการใช้ประโยชน์ ด าเนินการในกจิกรรมที ่4 กจิกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร คอื 

การพฒันาเครือ่งสกดัน ้าตาลจากล าไยเถา  
3. กรอบการสร้างจิตส านึก ด าเนินการในกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากร คอื การส่งเสรมิวธิกีารขยายพนัธุด์ว้ยการตอนกิง่ล าไยเถา 

โครงการทัง้หมดในแผนบูรณาการเป็นการศกึษาวจิยัตัง้แต่ระยะต้นน ้า คอื การเพิม่จ านวนรากของกิง่
ตอนล าไยเถา โดยการผลติกิง่ตอนล าไยเถาทีม่คีุณภาพจากการพฒันาวธิกีารตอนกิง่ที่ได้ประสทิธภิาพ ท าให้
กิง่ตอนมอีตัราการรอดสูงเมื่อน าออกปลูก มลีกัษณะแขง็แรงและตรงตามพนัธุ ์โดยการฝึกปฏบิตัใินการอบรม
การส่งเสรมิวธิกีารขยายพนัธุด์้วยการตอนกิง่ล าไยเถา เพื่อสรา้งวธิกีารและประสบการณ์การตอนกิง่ที่ถูกต้อง 
ซึ่งจะน าไปสู่การรวมกลุ่มและส่งเสรมิให้สมาชกิในกลุ่มปลูกเพิ่มจ านวนต้นล าไยเถาในชุมชนจนมวีตัถุดิบ
เพยีงพอต่อการพฒันาเป็นผลติภณัฑใ์นระยะกลางน ้าและปลายน ้า คอื การพฒันาเครื่องสกดัน ้าตาลจากล าไย
เถา โดยค้นหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกดัน ้าตาลจากล าไยเถาและสร้างเครื่องต้นแบบในการสกดัน ้าตาล
ระดบัชุมชน จนสามารถแปรรปูเป็นผลติภณัฑท์ีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนเชงิพาณิชย ์ 
15. แผนบริหารความเส่ียง (ถ้ามี) 

เนื่องจากล าไยเถาเป็นพืชที่ขยายพนัธุ์ยาก ต้องใช้เวลานานในการออกรากของกิ่งตอน และมชี่วง

ระยะเวลา การออกดอกระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ถงึกนัยายน และตดิผลเดอืนมนีาคมถงึพฤศจกิายน ซึ่งใหผ้ล

ผลติปีละ 1 ครัง้ ซึ่งอาจจะมคีวามเสี่ยงในดา้นการน าผลล าไยเถามาสกดัน ้าตาลล าไย หากวางแผนการน าผล

ล าไยเถามาศกึษาไมต่รงกบัช่วงระยะเวลาการตดิผล จะท าใหก้ารศกึษาวจิยัล่าชา้ เนื่องจากต้องรอการตดิผลใน

ปีถดัไป  

 การบรหิารความเสี่ยง ควรมกีารวางแผนเรื่องส ารวจแหล่งปลูก เพื่อก าหนดพื้นที่เก็บตวัอย่างและ

เตรยีมการตอนกิง่ และตรวจสอบปรมิาณผลผลติล าไยเถาใหเ้พยีงพอเพื่อใชใ้นกระบวนการสกดัน ้าตาลล าไย 

16. แผนการสร้างนักวิจยัและนวตักรรมรุ่นใหม่จากการท าการวิจยัและนวตักรรมตามแผนบูรณาการ
วิจยัและนวตักรรม 
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 สามารถฝึกนักศกึษาให้เรยีนรูก้ระบวนการด าเนินการวจิยั วเิคราะห์ผลการวจิยั จนสามารถน าองค์
ความรูท้ีไ่ดไ้ปสรา้งนวตักรรมและน าไปส่งเสรมิหรอืเผยแพรแ่ก่ชุมชน  
 
17. แผนการด าเนินงานต่อเน่ือง (ส าหรบัแผนงานมากกว่า 1 ปีงบประมาณ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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แบบเสนอโครงการวิจยั (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพฒันาศกัยภาพ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยัและ
นวตักรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เป้าหมายท่ี 1 2 และ 3) 

------------------------------------ 
 

ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาไทย) การรวบรวมและศกึษาลกัษณะทางพฤษศาสตรแ์ละการจ าแนกสายพนัธุบ์วัผนั
พนัธุพ์ืน้เมอืงและบวัผนัลกูผสมของสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออกโดยใชค้ลอ
โรพลาสตด์เีอน็เอ 

              (ภาษาองักฤษ) Collection and study of the botanical characteristics and identification of 
indigenous cape water lily species in Tropical Waterlily and New Hybrid 
Tropical Waterlily (Nymphaea Hybrid) of Waterlily Institute of 
Rajamangala Tawan-ok using chloroplast DNA. 

ช่ือชุดโครงการวิจยั (ภาษาไทย)
 .....................................................................................................................
...... 
                 (ภาษาองักฤษ)
 .....................................................................................................................
...... 
ช่ือแผนบรูณาการ (ภาษาไทย)   
………………………………………………………............................................................. 

(ภาษาองักฤษ) 
………………………………………………………............................................................. 

ส่วน ก    : ลกัษณะโครงการวิจยั 

โครงการวจิยัใหม่ 

 โครงการวจิยัต่อเนื่อง  
     ระยะเวลา ....... ปี ………เดอืน ปีนี้เป็นปีที ่....... (ระยะเวลาด าเนินการวจิยัไมเ่กนิ 5 ปี) 

 
1. ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 

ยทุธศาสตร ์   ไมส่อดคลอ้ง 
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  เป้าประสงค ์  ไมส่อดคลอ้ง   

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
      ยทุธศาสตร ์     ไมส่อดคลอ้ง                          

    เป้าประสงค ์     -ไมต่อ้งระบุ-                                                                               
3. ยทุธศาสตรวิ์จยัและนวตักรรมแห่งชาติ 20 ปี 
        ยทุธศาสตร ์ ไมส่อดคลอ้ง 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ ไมส่อดคลอ้ง  
 แผนงาน  -   
4. ยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติรายประเดน็  

      ไมส่อดคลอ้ง 
5. อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย 
  ไมส่อดคลอ้ง 
6. ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน  

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่ 3  พฒันาวจิยัสิง่ประดษิฐแ์ละสรา้งนวตักรรมเพื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอนและพฒันา
ประเทศ สอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 : พฒันางานวจิยั งานสรา้งสรรค ์ และนวตักรรมทีม่คีุณภาพบนพืน้ฐาน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

ส่วน ข : องคป์ระกอบในการจดัท าโครงการวิจยั  
 1. ผูร้บัผิดชอบ 

 ค าน าหน้า  ช่ือ-สกลุ 
 ต าแหน่งใน
โครงการ 

 สดัส่วนการ
มีส่วนร่วม 

 เวลาท่ีท าวิจยั 
(ชัว่โมง/
สปัดาห์) 

นาย วชัรนิทร ์ยทุธวานิชกุล หวัหน้าโครงการ 30% 10 
นางสาว กรณฏัฐ ์นาคภบิาล ผูร้ว่มวจิยั 20% 10 

นางสาว วชริภรณ์ เรอืนแป้น ผูร้ว่มวจิยั 20% 10 

นางสาว ณฐัหทยั แซ่ยา่ง ผูร้ว่มวจิยั 10% 10 

นาย มนสั อารยี ์ ผูร้ว่มวจิยั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10% 10 

       
2. สาขาการวิจยัหลกั OECD     1. วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ      

  สาขาการวิจยัย่อย OECD     1.1 วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ: วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ
  ด้านการวิจยั                      เกษตร 

3. สาขา ISCED           00 Generic programmes and qualifications 
    000 Generic programmes and qualifications not further defined              
             0000 Generic programmes and qualifications not further defined         
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4. ค าส าคญั (keyword) 
       ค าส าคญั (TH) บวักา้นอ่อน บวัพนัธุล์กูผสม บวัพนัธุพ์ืน้เมอืง พฤษศาสตรบ์วั 
จ าแนกสายพนัธุบ์วั 

ดเีอน็เอ ดเีอน็เอบวั 
       ค าส าคญั (EN) Waterlily, Nymphaea Hybrid, botanical characteristics, 

identification, chloroplast DNA. 
 
5. ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจยั          

ปจัจบุนั ผลติภณัฑธ์รรมชาตกิ าลงัเป็นทีน่ิยมอยา่งมากในสงัคมไทยและทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่
สนิคา้     ในกลุ่มเภสชักรรมแผนไทยและเครือ่งส าอางต่างๆ เช่น เครือ่งส าอางเพื่อผวิขาวและตา้นริว้รอย 
ผลติภณัฑบ์ ารงุเสน้ผม และต ารบัยาแพทยแ์ผนไทย เป็นตน้ สารสกดัจากพชืและสมนุไพรธรรมชาตทิีน่ ามาใช้
เป็น ส่วนผสมในผลติภณัฑธ์รรมชาตมิกัจะน าเขา้จากต่างประเทศ ซึง่จะท าใหต้น้ทุนการผลติของผลติภณัฑ์
ธรรมชาตสิงูขึน้ ประเทศไทยมจีดุเด่นในดา้นทรพัยากรธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์และมคีวามหลากหลายทาง
ชวีภาพสงู สามารถใชว้ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นฐานความรู้ในการสรา้งสรรคส์ารออกฤทธิช์นิด
ใหม่ๆ  ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ซึง่สามารถน าไปใชพ้ฒันาเป็นผลติภณัฑธ์รรมชาตใินรปูแบบใหมเ่พื่อใหม้มีลูค่าเพิม่
ขึน้ได ้ ซึง่จะท าใหผ้ลติภณัฑธ์รรมชาตขิองไทยสามารถลดการน าเขา้วตัถุดบิและสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด
ต่างประเทศ และมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลในการส่งเสรมิเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรคท์ีม่นีวตักรรม
เป็นตวัขบัเคลื่อนทีส่ าคญั ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนัไดม้กีารน าบวัไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นเภสชักรรมแผนไทยมา
ยาวนาน เช่น เมลด็บวัมสีรรพคุณ บ ารงุประสาท บ ารงุไต เกสรบวัมสีรรพคุณยาบ ารงุหวัใจ และยาขบัปสัสาวะ 
ดบีวัม ี สรรพคุณในการออกฤทธิข์ยายหลอดเลอืดทีไ่ปเลีย้งกลา้มเน้ือหวัใจไดส้่วนมากบวั    ทีน่ ามาใชค้อื บวั
หลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) อยูใ่นวงค ์ Nelumbonaceae นอกจากบวัหลวงยงัมบีวัผนัอกีหลายสาย
พนัธุท์ีพ่บไดใ้นไทย บวัผนักเ็ป็นบวัสายพนัธุห์นึ่งทีอ่ยูใ่นวงค์ Nymphaeaceae ซึง่พบตามธรรมชาต ิ      (กร
วนิทว์ชิญ์, 2559) ทีน่ ามาใชป้ระโยชน์ทางดา้นเภสชักรรมแผนไทย อย่างพกิดับวัทัง้ 5 หมายถงึบวัสตัตบุษย ์
สตัตบรรณ บวัลนิจง บวัจงกลนี และบวันิลุบล  พกิดับวัทัง้5 นี้   มรีสฝาดหอมเยน็ สรรพคุณรวมกนัเป็นยา
บ ารงุหวัใจ ช่วยชกู าลงั แกล้มพานไส ้แกอุ้จจาระธาตุ แกไ้ขเ้พื่อลมและโลหติและแกไ้ขร้ากสาด (ชยนัต์, 2547) 
นอกจากนัน้ยงัมกีารรายงานของ  Justin et al. (2017) ทีไ่ดศ้กึษาการใชเ้รซิน่จากดอกบวัผนัสนี ้าเงนิ 
(Nymphea caerulea) ในบุหรีไ่ฟฟ้า พบว่าเรซิน่ดอกบวัผนัสนี ้าเงนิ (Nymphea caerulea) มสีารอะโปมอรฟิ์น 
(Apomorphine) และนิวซเิฟอรนี (Nuciferine) โดยสารอะโปมอรฟิ์น (Apomorphine) เป็นตวัรบัโดปามนี ใช้
เป็นยาระงบัประสาทส าหรบัผูป้ว่ยทีม่อีาการนอนไมห่ลบัหรอืภาวะซมึเศรา้ ใชร้กัษาโรคพารค์นิสนั ใชร้กัษาตดิ
สุราและมอรฟิ์น ส่วนสารนิวซเิฟอรนี (Nuciferine) เป็นยายบัยัง้ประสาท ตา้นโรคจติและการหดตวัของหลอด
เลอืดทีผ่ดิปกต ิ

ดงันัน้ ทางคณะผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะรวบรวมบวัผนัพนัธุพ์ืน้เมอืงในประเทศไทยเพื่อการอนุรกัษ์และ
ศกึษาลกัษณะทางพฤษศาสตรร์วมถงึวเิคราะห์ความสมัพนัธท์างววิฒันาการ  โดยอาศยัขอ้มลูล าดบัดเีอน็เอใน
ส่วนคลอโร-พลาสต ์ ซึง่นิยมน ามาใชเ้พื่อการจ าแนกสายพนัธุพ์ชื เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ต่อไปและยงัถอืว่า
โครงการน้ีเป็นการอนุรกัษ์สายพนัธุบ์วัผนัพืน้เมอืงไมใ่หส้ญูพนัธุอ์กีดว้ย 
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6. วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั          
 6.1 เพื่อเขา้รว่มสนองพระราชด ารโิครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมา จากพระราชด ารฯิ 
      6.2 เพื่อรวบรวมและศกึษาลกัษณะทางพฤกษศาสตรบ์วัผนัพนัธุพ์ืน้เมอืงในประเทศไทย 
 6.3เพื่อศกึษาการจ าแนกสายพนัธุบ์วัผนัพนัธุพ์ืน้เมอืงและบวัผนัลกูผสมของสถาบนับวัราชมงคล
ตะวนัออกโดยใชค้ลอโรพลาสตด์เีอน็เอ 
7. ขอบเขตของโครงการวิจยั          

โครงการวจิยันี้จะเริม่จากการรวบรวมบวัผนัพนัธุพ์ืน้เมอืงในประเทศไทย โดยน ามาปลกูและขยายพนัธุ ์    
เพิม่จ านวนเพื่อศกึษาลกัษณะทางพฤกษศาสตรบ์วัผนัพนัธุพ์ืน้เมอืงในประเทศไทยและศกึษาการจ าแนกสาย
พนัธุบ์วัผนัพนัธุพ์ืน้เมอืงและบวัผนัลกูผสมของสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออกโดยใชค้ลอโรพลาสตด์เีอน็เอ 
8. ทฤษฎี สมมติุฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจยั      

บวัเป็นพชืน ้าทีม่อียูห่ลากหลายสายพนัธุ ์ และมกีารกระจายอยูเ่กอืบทุกพืน้ทีบ่นโลก พบมากและเจรญิ
ไดด้โีดยเฉพาะในเขตรอ้น และเขตอบอุ่น ในประเทศไทยเองมบีวัพืน้เมอืงอยูห่ลากหลายสายพนัธุ ์ มลีกัษณะ
ทางพฤษศาสตร ์ ทีใ่กลเ้คยีงกนัท าใหย้ากต่อการจ าแนกสายพนัธุ ์ ดงันัน้เพื่อใหส้ามารถจ าแนกสายพนัธุบ์วัได้
อยา่งถูกตอ้งและเป็นทีย่อมรบัปจัจุบนั ตอ้งอาศยัขอ้มลูทางดา้นชวีโมเลกุล เพื่อการวเิคราะหค์วามสมัพนัธท์าง
ววิฒันาการ  โดยอาศยัขอ้มลูล าดบัดเีอน็เอในส่วนคลอโรพลาสต ์ ซึง่นิยมน ามาใชเ้พื่อการจ าแนกสายพนัธุพ์ชื
ดว้ย ดเีอน็เอบารโ์คด (DNA Barcode) ภายใตก้ารดแูลของ โครงการซบีโีอแอล (Consortium for the Barcode 
of Life: CBOL) ทีท่ าการศกึษาและพฒันาเทคนิคนี้ร่วมกบันกัวจิยักว่า 50 ประเทศทัว่โลก โดย ดเีอน็เอ
มาตรฐานหรอืยนีมาตรฐานที ่ ใชใ้นอนุกรมวธิานของพชืนัน้ จะใชย้นีทีอ่ยูใ่นคอลโรพลาสต ์ เช่น maturase K 
(matK) ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcL) non-coding spacer 
(trnH-psbA) และ internal transcribed spacer (ITS) (Saddhe el at., 2018) เป็นตน้  ซึง่ในประเทศไทยมกีาร
คน้พบบวัสายพนัธุใ์หม ่ Nymphaea siamensis และมกีารใชก้ารตรวจสอบทางดา้นชวีโมเลกุลรว่มดว้ย โดย
อาศยัแมแ่บบดเีอน็เอ random amplified polymorphic DNA fingerprints (RAPD) เพื่อการระบุการเป็นสาย
พนัธุใ์หม ่(Puripunyavanich el at., 2013) นอกจากนี้ไดม้กีารพฒันาเครือ่งหมายพนัธุกรรมชนิด RAPD-SCAR   
ส าหรบัการระบุชนิดของบวั Anecphya และ Nymphaea ได ้เป็นตน้ ซึง่การจ าแนกสายพนัธุพ์ชืดว้ยเทคนิคทาง
ชวีโมเลกุลจะท าใหไ้ดค้วามชดัเจนและหลากหลายมากกว่าการดูจากลกัษณะทางสณัฐานวทิยาเพยีงอยา่งเดยีว 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวข้อง          

บวัสายหรอือุบลชาตไิดส้มญาว่า “ราชนิีแห่งไมน้ ้า” เนื่องเพราะมคีวามงามจากรปูทรงและสสีนัของดอก 
ดอกบวันัน้มทีัง้ดอกทีช่เูหนือน ้าและลอยเสมอผวิน ้า และเป็นพชืไมน้ ้าชนิดเดยีวทีม่หศัจรรยท์ีด่อกสามารถบาน
ไดท้ัง้กลางวนัและกลางคนื และดอกนัน้จะบานแลว้ไมโ่รย แต่จะบานและหุบตามเวลา อยา่งน้อย 3-4 วนั อกีทัง้
การบานละหุบกจ็ะใหร้ปูทรงไปเรือ่ย ๆ จงึสามารถเหน็ความสวยงามไดห้ลายระยะ ซึง่คุณลกัษณะน้ีไมน้ ้าอื่นไม่
ม ี (เสรมิลาภ และคณะ, 2537) บวัสาย มหีลกัฐานปรากฏ 4,000 ปีทีแ่ลว้ จากภาพเขยีนซากปรงัหกัพงัตามที่
ต่าง ๆ ของชาวอยีปิต ์ พบภาพเขยีนรปูสระน ้า ในภาพนัน้จะตอ้งมกีอกกอยีปิตห์รอืปารริสุและบวัสายสนี ้าเงนิ
ประกอบอยูด่ว้ย และยงัพบลายจ าลองของดอกบวับนบวัหวัเสาของอาคารโบราณทีป่รกัหกัพงั นอกจากนัน้บวั
ยงัเป็นไมป้ระจ าชาตขิองชาวอยีปิตอ์กีดว้ย ส าหรบัชาวอยีปิต ์ ในลุ่มน ้าไนน์นัน้ มกัมบีวัชนิดต่าง ๆ ขึน้ตาม
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รมิน ้า ทัง้นี้ชาวอยีปิตจ์ะเหน็กอบวัและดอกบวัทุกวนั ท าใหบ้วันัน้เป็นสญัลกัษณ์ของความอุดมสมบรูณ์ (คณติา, 
2535) 

พชืวงศบ์วัถอืไดว้่าเป็นพชืลม้ลุมทีข่ ึน้ในน ้าอายหุลายปี พบมากในไดใ้นเขตรอ้นและเขตอบอุ่น มดีอกที่
มคีวามงามประดุจหญงิสาวหรอืเจา้สาว ซึง่ค าว่า “nymph” มาจากรากภาษากรกีว่า “nymphe” แปลว่า “สาว
น้อยรปูงาม” หรอื “แมเ่ทพธดิาทีอ่ยูใ่นน ้า” จงึเรยีกพชืวงศข์องบวักา้นอ่อนว่า วงศ ์ Nymphaeaceae (สมาคม
พชืสวนแห่งประเทศไทย, 2550) 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตรข์องบวั 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรข์องบวัโดยอา้งองิ วรีะประวตั ิและคณะ (2561)ไดก้ล่าวถงึ รปูรา่ง และลกัษณะ
ของล าตน้ ใบ ดอกและผล  

ล าต้น เป็นพชืลม้ลุกอายหุลายปี มหีวั (tuber) เจรญิเตบิโตแนวดิง่อยูใ่ตด้นิ ภายในพรุนคลา้ยฟองน ้า 
เหงา้ (rhizome) ทอดเลือ้ยใตด้นิหรอืบนดนิ มลีกัษณะเป็นขอ้ปลอ้ง อวบ ผวินอกเรยีบ ไหล (stolon) แตกจาก
ล าตน้และทอดเลือ้ยไปเพื่อสรา้งตน้ใหม่ 

ใบ ใบเดีย่วออกจากขอ้ เมื่อใบอ่อนขอบใบจะมว้นเขา้หากนัพอใบแก่ของบวัผนั บวัเผื่อน และบวัสายมี
รปูร่างหลายแบบ เช่น รปูกลม รปูไข ่ รปูหวัใจ บรเิวณขัว้ใบซึง่เป็นรอยต่อระหว่างแผ่นใบและกา้นใบ เรยีกว่า 
โคนใบหรอืหใูบ บางชนิดเกดิตน้อ่อนทีข่ ัว้ใบ (viviparous) 

ดอก เป็นดอกเดีย่ว ออกจากเหงา้ หวัหรอืไหล ในใตด้นิ ดอกบานทีผ่วิน ้า รปูทรงมหีลายแบบ เช่น รปู
ขอบขนาน รปูแถบ รปูไข ่บวัเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มเีกสรเพศผู ้อยูถ่ดัจากกลบีดอกเขา้ไป ลอ้มรอบฐานรงัไข่ที่
อยูเ่หนือชัน้กลบีดอก มอีบัเรณูสเีหลอืง ตดิอยูก่า้นชอูบัเรณู ยกเวน้ลกูผสมบางชนิด ทีเ่กสรเพศผูพ้ฒันาเป็น
กลบีดอกหรอืเรยีกว่า petaloid ส่วนเกสรเพศเมยี ประกอบไปดว้ยยอดเกสรเพศเมยี และรงัไข ่ภายในรงัไขม่ ี5-
45 ช่อง แต่ละช่องอาจแยกกนั (apocarpous) หรอืตดิกนั(syncarpous) เมือ่บานวนัแรกเกสรเพศเมยีจะพรอ้ม
ผสมก่อน และบานวนัถดัไปจงึจะมอีบัเรณูของเพศผู ้

ผลและเมลด็ หลงัผสมเกสรจะตดิผล ในบวัผนั บวัฝรัง่ บวัฝรัง่ และบวัสายเป็นผลมเีนื้อ (berry) ภายใน
มเีมลด็เลก็ๆจ านวนมากและมวีุน้หุม้เมลด็ เมือ่ตดิผลกา้นดอกจะโคง้และบดิดวัลงสู่ใตน้ ้า มรีะยะเวลาการสุกของ
ผลแตกต่างกนัไป โดยทัว่ไปประมาณ 3-4 สปัดาห ์เมื่อผลสุกแตกออกเมลด็จะลอยไปตามน ้าและจมดนิเพื่องอก
เป็นตน้ใหม ่ 

 
การตรวจลายพิมพดี์เอน็เอ (DNA fingerprint)  

การตรวจลายพมิพด์เีอน็เอ (DNA fingerprint) เป็นรปูแบบของการตรวจสอบแถบชิน้ดเีอน็เอ ทีถู่กแยก
จากกนับนตวักลางตามโครงสรา้งของดเีอน็เอของพชื ซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน้พชืนัน้ๆ ยกเวน้ฝาแฝดทีเ่กดิ
จากไขใ่บเดยีว (monozygotic twin) หรอืพชืโคลนเดยีวกนัหรอืสายพนัธุบ์รสิุทธิ ์ หรอืลกูผสมเดยีวกนั ซึง่ลาย
พมิพด์เีอน็เอ ดงักล่าวในพชืแต่ละตน้จะสามารถตรวจสอบซ ้าและใหผ้ลทีเ่หมอืนกนัตลอด ดงันัน้จงึไดน้ าองค์
ความรู ้ วธิกีารในการตรวจลายพมิพด์เีอน็เอ มาประยกุตใ์ชใ้หส้ามารถตรวจสอบหาลายพมิพด์เีอน็เอทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ของพชืแต่ละตน้ได ้สามารถท าซ ้าๆกนั และไดผ้ลเหมอืนเดมิทุกครัง้ (Weising et al., 1994) 
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การจดัจ าแนกสายพนัธุพื์ชในระดบัโมเลกลุ 

          การแยกความแตกต่างของสายพนัธุ ์ โดยอาศยัลกัษณะทางกายภาพหรอืลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของ
พชืนัน้ อาจมอีทิธพิลของสิง่แวดลอ้มเขา้มาเกีย่วขอ้งท าใหพ้ชืมลีกัษณะต่างจากเดมิไป ยากต่อการระบุสาย
พนัธุ ์ ในปจัจบุนัไดม้กีารใชเ้ทคนิคต่างๆในการหาความแตกต่างของสิง่มชีวีติ โดยอาศยัความแตกต่างในระดบั
ยนีหรอืดเีอน็เอ ไดแ้ก่ RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) (Barbara et al., 1995) RAPD 
(Random Amplified Polymorphic DNA) (Wies man, 1998) , STS (Sequence-Tagged Site) (Perry et al., 
1998 ), AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism DNA) (Blears et al., 1998) และ ลายพมิพด์เีอน็
เอ (DNA Fingerprinting) (Nyborn , 1993) เทคนิคทางชวีโมเลกุลเหล่านี้ถูกพฒันาขึน้เพื่อท าใหไ้ดค้วาม
แตกต่างในระดบัดเีอน็เอซึง่ใชใ้นการบ่งชีแ้ละจดัจ าแนกสิง่มชีวีติได ้ ชิน้ดเีอน็เอทีถู่กน ามาใชเ้ป็นตวัแทนหรอื
เครือ่งหมายของลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีเ่รยีกว่า molecular marker ซึง่หมายถงึการใชด้เีอน็เอเป็น
เครือ่งหมายในการตรวจและใชป้ระโยชน์จากการเกดิความแตกต่างหรอื polymorphism ของล าดบัดเีอน็เอที่
แสดงใหเ้หน็ถงึการพฒันาทางชวีโมเลกุล โดยอาศยัขอ้มลูล าดบัดเีอน็เอในส่วนคลอโรพลาสต ์ ซึง่นิยมน ามาใช้
เพื่อการจ าแนกสายพนัธุพ์ชื หรอืเรยีกว่า ดเีอน็เอบารโ์คด (DNA Barcode) ภายใต้การดแูลของ โครงการซบีโีอ
แอล (Consortium for the Barcode of Life: CBOL) ทีท่ าการศกึษาและพฒันาเทคนิคนี้รว่มกบันกัวจิยักว่า 50 
ประเทศทัว่โลก โดย ดเีอน็เอมาตรฐานหรอืยนีมาตรฐานที ่ ใชใ้นอนุกรมวธิานของพชืนัน้ จะใชย้นีทีอ่ยูใ่นคอ
ลโรพลาสต ์ เช่น maturase K (matK) ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit 
(rbcL) non-coding spacer (trnH-psbA) และ internal transcribed spacer (ITS) (Saddhe el at., 2018) เป็น
ตน้ เนื่องจากมหีลายวธิ ีและสามารถศกึษาไดใ้นทุกระยะของการเจรญิเตบิโตของพชื แมแ้ต่ระยะตน้กลา้ ท าให้
มขีอ้ไดเ้ปรยีบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพชืทีม่วีงจรชวีติยาวนาน เช่น พชืยนืตน้ นอกจากนี้การแสดงออกของ
เครือ่งหมายโมเลกุลจะไม่มอีทิธพิลของสภาพแวดลอ้มมาเกีย่วขอ้ง มรีายงานการใชเ้ทคนิคทางชวีโมเลกุลใน
การศกึษาความแตกต่างทางพนัธุกรรมของพชืยนืต้นหลายชนิด เช่น สม้ ( Coletta Filho et al., 1998) กาแฟ 
(Lashermes et al., 1996) การใชร้ะบุบวัสายพนัธุใ์หม ่ Nymphaea siamensis (Puripunyavanich el at., 
2013) การระบุชนิดของบวั Anecphya และ Nymphaea (มลวิรรณ และคณะ, 2018) เป็นตน้ 

 

10. ระดบัความพร้อมเทคโนโลยี  (เฉพาะเป้าหมายที ่1) 
10.1 ระดบัความพร้อมเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั (เลอืกความสอดคลอ้งสงูสุดเพยีงหวัขอ้เดยีว

เท่านัน้) 

Basic Research 
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Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational 
environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 
10.2 ระดบัความพร้อมเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นถ้างานประสบความส าเรจ็ (เลอืกความสอดคลอ้ง

สงูสุดเพยีงหวัขอ้เดยีวเท่านัน้) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 
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Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational 
environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 
 
11. ศกัยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีจะพฒันา (เฉพาะเป้าหมายท่ี 1 หากระบเุป็น
ตวัเลขได้ โปรดระบุ) 

11.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

11.2) ความสามารถในการแขง่ขนั (คู่แขง่/ตน้ทุน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

12. วิธีการด าเนินการวิจยั          
การทดลองที ่1 การรวบรวมและวเิคราะหล์กัษณะทางพฤกษศาสตรข์องบวัผนัพนัธุพ์ืน้เมอืงในประเทศไทย 

1) เกบ็ตวัอยา่งหวั/หน่อ มาปลกูในสภาพโรงเรอืน/แปลง ทีส่ถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก         
เพื่อประเมนิลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์ ท าการทดลองตวัอยา่งละ 4 ซ ้า และบนัทกึการ
เจรญิเตบิโต  
 

การทดลองที ่2 การสกดัดเีอน็เอและการเพิม่จ านวน 
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  น าชิน้ส่วนของใบบวัมาท าการดเีอน็เอ ดว้ยชุดสกดัดเีอน็เอ จากนัน้น าดเีอน็เอทีไ่ดไ้ปเพิม่ปรมิาณดเีอน็
เอบรเิวณ maturase K (matK) ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcL) 
non-coding spacer (trnH-psbA) และ internal transcribed spacer (ITS) ดว้ยไพรเมอรม์าตรฐาน จากนัน้
น ามาตรวจสอบขนาดของดเีอน็เอดว้ยวธิกีารอะกาโรสเจลอเิลก็โทรโฟลซิศิทีม่คีวามเขม้ขน้ของเจล 1% ใน
กระแสไฟฟ้า 100 โวลล ์สอ่งดภูายใตแสง UV เพื่อใหไ้ดข้นาดตรงตามทีต่อ้งการและถูกตอ้งจากนัน้ท าการส่งดี
เอน็เอทีไ่ดไ้ปท าการวเิคราะหใ์นสถาบนัมาตรฐานเพื่อหาล าดบัดเีอน็เอต่อไป 
การวิเคราะหข้์อมลูดีเอน็เอและฐานข้อมลู 
  เมือ่ไดล้ าดบัดเีอน็เอทีส่มบรูณ์และถูกตอ้งทุกตวัอยา่งแลว้ น ามาเปรยีบเทยีบกบัฐานขอ้มลูเพื่อตรวจดู
ความเหมอืนและระบุสายพนัธุบ์วักบัฐานขอ้มลู National Center for Biotechnology Information (NCBI) 
จากนัน้น าล าดบัดเีอน็เอมาจดัเรยีงทุกตวัอยา่งในแต่ละบรเิวณ (alignment) และวเิคราะหค์วามสมัพนัธท์าง
ววิฒันาการโดยใชโ้ปรแกรม MEGA 6 และจดัท า Phylogenetic tree 
 13. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจยั    
กรวนิทว์ชิญ ์ บุญพสิุทธนินัท.์ 2559. โครงการส่งเสริมสขุภาพส าหรบัประชาชน. สาขาวชิาฝ่ายวชิาการและ

วจิยั. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์. 8 น. 
คณติา เลขากุล. 2535. บวั ราชินีแห่งไม้น ้า. บรษิทั ด่านสุทธาการพมิพ ์จ ากดั. 152 น. 
ชยนัต ์ พเิชยีรสุนทร และวเิชยีร จรีวงศ์. 2547. คู่มือเภสชักรรมแผนไทย เล่ม 5 คณาเภสชั. ส านกัพมิพ์

อมรนิทร.์ 352 น. 
มลวิรรณ นาคขุนทด, อษิยา แคนต,ิ ธดิา มาชยังาม, และ นนัทวภิา ค ามา. "การพฒันาเครือ่งหมาย RAPD-

SCAR เพื่อใชใ้นการระบุชนิดบวัสายสกุล Nymphaea." Thai Science and Technology Journal 
(2018): 215-223. 

วรีะประวตั ิตรสีุวรรณ และ ภวพล ศุภนนัทนานนท์. 2561. บวั Waterlily & Lotus. กรงุเทพฯ: บา้นและสวน 
           อเมรนิพริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่. 317 น. 
สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย. 2550. มหศัจรรยบ์วัไทย. เอกสารในงานประชุมบวัโลก (IWGS Annual 

Symposium 2007). สมาคมไมด้อกไมป้ระดบัแห่งประเทศไทย และ ชมรมผูร้กับวัแห่งประเทศไทย, 
กรงุเทพฯ. 16 น. 

เสรมิลาภ วสุวตั. 2539. ความจรงิทีแ่ฝงอยูเ่บือ้งหลงั การเรยีกชื่อบวัไทยของชาวบา้น. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร.  

  27(5-6): 116-119. 
Blears, M. J., De Grandis, S. A., Lee, H., & Trevors, J. T. (1998). Amplified fragment length 

polymorphism (AFLP): a review of the procedure and its applications. Journal of Industrial 
Microbiology and Biotechnology, 21(3), 99-114. 

Barbara, D. J., Morton, A., Spence, N. J., & Miller, A. (1995). Rapid differentiation of closely related 
isolates of two plant viruses by polymerase chain reaction and restriction fragment length 
polymorphism analysis. Journal of virological methods, 55(1), 121-131.  
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Coletta Filho, H. D., Machado, M. A., Targon, M. L. P. N., Moreira, M. C. P. Q. D. G., &  
Lashermes, P., Trouslot, P., Anthony, F., Combes, M. C., & Charrier, A. (1996). Genetic diversity for 

RAPD markers between cultivated and wild accessions of Coffea arabica. Euphytica, 87(1), 
59-64. 

Nybom, H. "Applications of DNA fingerprinting in plant population studies." In DNA fingerprinting: state 
of the science, pp. 293-309. Birkhäuser, Basel, 1993. 

Perry, D. J., & Bousquet, J. (1998). Sequence-tagged-site (STS) markers of arbitrary genes: 
development, characterization and analysis of linkage in black spruce. Genetics, 149(2), 
1089-1098. 

Pompeu, J. (1998). Analysis of the genetic diversity among mandarins (Citrus spp.) using RAPD 
markers. Euphytica, 102(1), 133-139.  

Puripunyavanich, V., La-ongsri, W., Boonsirichai, K., & Chukiatman, P. (2013). Nymphaea siamensis, 
the new species of waterlily in Thailand. In VI International Symposium on the Taxonomy of 
Cultivated Plants 1035, 87-98. 

Saddhe, A. A., & Kumar, K. (2018). DNA barcoding of plants: selection of core markers for taxonomic 
groups. Plant Science Today, 5(1), 9-13. 

Weising, K., Nybom, H., Pfenninger, M., Wolff, K., & Meyer, W. (1994). DNA fingerprinting in plants 
and fungi. CRC press. 

Wiesman, Z., Avidan, N., Lavee, S., & Quebedeaux, B. (1998). Molecular characterization of common 
olive varieties in Israel and the West Bank using randomly amplified polymorphic DNA 
(RAPD) markers. Journal of the American Society for Horticultural Science, 123(5), 837-841. 

Justin L. Poklis, Haley A. Mulder, Matthew S. Halquist, Carl E. Wolf, Alphonse Poklis, and Michelle R. 
Peace, 2017. The Blue Lotus Flower (Nymphea caerulea) Resin Used in a New Type of 
Electronic Cigarette, the Re-Buildable Dripping Atomizer. J. Psychoactive Drugs. 49(3): 
175–181. 

Puripunyavanich, V., La-ongsri, W., Boonsirichai, K., & Chukiatman, P. (2013). Nymphaea siamensis, 
the new species of waterlily in Thailand. In VI International Symposium on the Taxonomy of 
Cultivated Plants 1035, 87-98. 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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14. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั      
 ไดร้วบรวมบวัผนัพนัธุพ์ืน้เมอืงในประเทศไทยเพื่อการอนุรกัษ์และไดข้อ้มลูลกัษณะทางพฤษศาสตร์
รวมถงึวเิคราะหค์วามสมัพนัธท์างววิฒันาการทางชวีโมเลกุลซึง่ท าใหเ้กดิความชดัเจนในการจ าแนกอกีทัง้ยงั
สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการอา้งองิทางวชิาการดา้นบวัไดอ้กีดว้ย  
  การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน    
  ดา้นวชิาการ  

        ผูท่ี้น าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์          
ผูใ้ช้ การใช้ประโยชน์ 

นิสติ นกัศกึษา อาจารย ์และนกัวจิยั ใชเ้ป็นองคค์วามรูเ้บือ้งตน้ในการต่อยอดท าการทดลองหรอืท าการวจิยั
ต่อไป 

  
 

 
 
15. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย          
    15.1 โปสเตอรผ์ลงานวจิยั หรอืน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ หรอืตพีมิพบ์ทความวจิยัในระดบัชาติ 
           หรอืนานาชาต ิ          
    15.2 บรูณาการงานวจิยักบัการเรยีนการสอน  
16. ระยะเวลาการวิจยั          

 ระยะเวลาโครงการ      1       ปี         0         เดอืน          
 วนัทีเ่ริม่ตน้ 1 ตุลาคม 2561  วนัทีส่ ิน้สุด  30 กนัยายน 2565 
 

 
แผนการด าเนินงานวิจยั (ปีท่ีเร่ิมต้น – ส้ินสดุ) 

 ปี
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 

2565 รวบรวมสายพนัธุบ์วั  x x          15 
2565 ศกึษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์   x x         15 
2566 การสกดัดเีอน็เอและการเพิม่จ านวน    x x x       25 
2566 การวเิคราะหข์อ้มลูดเีอน็เอและ

ฐานขอ้มลู 
     x x x x    30 

2566 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการทดลอง    x         5 
2566 การวเิคราะหแ์ละสรุปผลการทดลอง         x x x x 5 
2566 การเขยีนเล่มรายงานโครงการ         x x x x 5 

 รวม             100 
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17. งบประมาณของโครงการวิจยั 

17.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณขีองบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนือ่ง ระยะเวลาด าเนินการวจิยัมากกว่า 1 ปี ใหแ้สดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน)  

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณท่ีเสนอขอ 
ปีที ่1 2565 78,500บาท 
รวม   

 
17.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ 
ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 

งบบุคลากร - - 
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนนกัวจิยั 6,500 
งบด าเนินการ : ค่าวสัดุ ค่าวสัดุการปลกู 

ค่าราคาชุดสกดั DNA 50 ชุด     
การส่ง DNA วเิคราะห ์5 ตวัอยา่ง  
  

10,000 
20,000 
12,500 

งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย ค่าบรกิารใชเ้ครือ่งมอืและค่าจา้งบรกิาร
วเิคราะหต์วัอยา่ง  
ค่าจา้งเหมาพมิพ ์ ถ่ายเอกสาร ท ารปูเล่ม
งานวจิยั 

15,000 
 

8,000 

งบลงทุน : ครภุณัฑ ์ - - 
ค่าสมทบกองทุน ค่าสมทบกองทุนส่งเสรมิงานวจิยัของ

มหาวทิยาลยั 
3,250 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าและค่าน ้าประปา 3,250 
รวม 78,500  

 
 
 
 
 
 
 

 

17.3 เหตผุลความจ าเป็นในการจดัซ้ือครภุณัฑ ์(พร้อมแนบรายละเอียดครภุณัฑท่ี์จะจดัซ้ือ) 
 ครภุณัฑท่ี์ขอสนับสนุน ลกัษณะการ การใช้
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ช่ือครภุณัฑ ์

สถานภาพ 
ครภุณัฑ์

ใกล้เคียงท่ีใช้ ณ 
ปัจจบุนั (ถ้ามี) 

สถานภาพการใช้
งาน ณ ปัจจบุนั 

ใช้งานและ
ความจ าเป็น 

ประโยชน์
ของครภุณัฑ์

น้ีเมื่อ
โครงการ
ส้ินสุด 

 ไม่มคีรภุณัฑน์ี้     
 ไม่มคีรภุณัฑน์ี้     

 

18. ผลผลิต (Output) จากงานวิจยั 

ผลงานท่ีคาดวา่จะได้รบั 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ระดบั 
ความ 
ส าเรจ็ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

รว
ม 

1. ตน้แบบผลติภณัฑ ์โดยระบุ ดงัน้ี  
     1.1 ระดบัอุตสาหกรรม        ตน้แบบ Primary 

Result 

     1.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     1.3 ระดบัภาคสนาม        ตน้แบบ Primary 
Result 

     1.4 ระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร 

       
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

2.ตน้แบบเทคโนโลย ี โดยระบุ ดงันี้  

     2.1 ระดบัอุตสาหกรรม        ตน้แบบ Primary 
Result 

     2.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     2.3 ระดบัภาคสนาม         ตน้แบบ Primary 
Result 

     2.4 ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร        ตน้แบบ Primary 
Result 

3. กระบวนการใหม ่โดยระบุ ดงันี้  
     3.1 ระดบัอุตสาหกรรม        กระบวน

การ 

Primary 
Result 

     3.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.3 ระดบัภาคสนาม        กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.4 ระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 

4.องคค์วามรู ้(โปรดระบ)ุ  

     4.1  ขอ้มลูลกัษณะ
ทางพฤษศาสตร ์

ขอ้มลูลกัษณะ
ทางพฤษศาสตรข์อง
บวัพนัธุพ์ืน้เมอืงและ
พนัธุบ์วัลูกผสมของ
สถาบนับวัฯ  

    1 1 

เรื่อง 

Primary 
Result 

     4.2 ขอ้มลูดเีอน็บวั ขอ้มลูจ าแนกสายพนัธุ์     1 1 เรื่อง Primary 
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บวัผนัพนัธุพ์ืน้เมอืงและ
บวัผนัลูกผสมของ
สถาบนับวัราชมงคล
ตะวนัออกโดยใชค้ลอ
โรพลาสต์ดเีอน็เอ 

Result 

     4.3  ..……………        เรื่อง Primary 
Result 

5. การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์  
     5.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     5.2 การฝึกอบรม        ครัง้ Primary 
Result 

     5.3 การจดัสมัมนา        ครัง้ Primary 
Result 

6. การใชป้ระโยชน์เชงิสาธารณะ  
     6.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     6.2 การฝึกอบรม        ครัง้ Primary 
Result 

     6.3 การจดัสมัมนา        ครัง้ Primary 
Result 

7. การพฒันาก าลงัคน  
     7.1 นศ.ระดบัปรญิญา
โท 

       คน Primary 
Result 

     7.2 นศ.ระดบัปรญิญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.3 นกัวจิยัหลงัปรญิญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.4 นกัวจิยัจาก
ภาคเอกชน ภาคบรกิารและ
ภาคสงัคม 

       คน Primary 
Result 

8. ทรพัยส์นิทางปญัญา ไดแ้ก่ สทิธบิตัร/ลขิสทิธิ/์เครื่องหมายการคา้/ความลบัทางการคา้ เป็นตน้ (โปรดระบ)ุ  
     8.1 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.2 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.3 .............        เรื่อง Primary 

Result 
9. บทความทางวชิาการ  
     9.1 วารสารระดบัชาต ิ ตพีมิพเ์ผยแพรบ่ทความ

จากผลการทดลองทีไ่ด้
จากงานวจิยัในวารสาร
ทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 

    1 1 

เรื่อง 

Primary 
Result 

     9.2 วารสารระดบั
นานาชาต ิ

       
เรื่อง 

Primary 
Result 

10. การประชมุ/สมัมนาระดบัชาต ิ  
     10.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครัง้ 

Primary 
Result 
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     10.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร ์

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

11. การประชมุ/สมัมนาระดบันานาชาต ิ  
     11.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     11.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร ์

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

 

 
19. ผลลพัธ ์(Outcome) ท่ีคาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 

ช่ือผลลพัธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
บทความวชิาการจากผลงานวจิยั เชงิปรมิาณ 1 เรือ่ง ตพีมิพบ์ทความวจิยัในวารสาร

ระดบัชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู และ
น าบทความวจิยัทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพแ์ลว้มาใชใ้นการตอบการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
ของคณะ ในมาตรฐานที ่ 2 
ผลลพัธง์านวจิยั/งานสรา้งสรรค์
และนวตักรรมได ้

ผลงานทางวชิาการ เชงิปรมิาณ 1 เรือ่ง น ามาใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบใน
การขอต าแหน่งทางวชิาการ 

การบูรณาการกระบวนการวจิยักบัการ
จดัการเรยีนการสอน 

เชงิปรมิาณ 3 วชิา สามารถน าผลงานวจิยัไปบูรณา
การกบัการเรยีนการสอนวชิา
พฤกษศาสตรท์ัว่ไป วชิาเคมี
ทัว่ไป วชิาชวีเคมทีัว่ไป 

บวัผนัพนัธุพ์ืน้เมอืงในประเทศไทยมา
เกบ็รวบรวมเพื่อการอนุรกัษ์ขแ้ละ
ขอ้มอูลกัษณะทางพฤษศาสตรแ์ละดเีอน็
บวั 
 

เชงิปรมิาณ 3 เรือ่ง ไดร้วบรวมบวัพนัธุพ์ืน้เมอืงและ
ขอ้มลูลกัษณะทางพฤษศาสตร์
ของบวัพนัธุพ์ืน้เมอืงและพนัธุบ์วั
ลกูผสมของสถาบนับวัฯ และ
จ าแนกสายพนัธุบ์วัผนัพนัธุ์
พืน้เมอืงและบวัผนัลกูผสมของ
สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก
โดยใชค้ลอโรพลาสตด์เีอน็เอ 

 
 
20. ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดว่าจะได้รบั (หากระบุเป็นตวัเลขได้ โปรดระบุ) 
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ช่ือผลงาน ลกัษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผูใ้ช้ประโยชน์ 

ผลกระทบท่ีคาดวา่จะได้รบั 

บทความทางวชิาการ ตพีมิพเ์ผยแพรบ่ทความทาง
วชิาการในวารสารทีเ่ป็นที่
ยอมรบัจากผลการทดลองที่
ไดจ้ากงานวจิยั 

นิสติ นกัศกึษา 
อาจารย ์นกัวจิยั 

นิสติ นกัศกึษา อาจารย ์ หรอื
นกัวจิยัไดร้บัองคค์วามรูใ้หม่ๆ  
เพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้ หรอืเป็น
แหล่งอา้งองิส าหรบังานวจิยัของ
ตนเองในอนาคต 

    
    
 
 
21. การตรวจสอบทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธิบตัรท่ีเก่ียวข้อง 

          ไมม่กีารตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
           ตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญาแลว้ ไม่มทีรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
           ตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญาแลว้ มทีรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
รายละเอียดทรพัยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเลขทรพัยสิ์น
ทางปัญญา 

ประเภททรพัยสิน 
ทางปัญญา 

ช่ือทรพัยสิ์นทางปัญญา ช่ือผูป้ระดิษฐ ์
ช่ือผูค้รอบครอง

สิทธ์ิ 
     
     

 
22. มาตรฐานการวิจยั 
         มกีารใชส้ตัวท์ดลอง 

   มกีารวจิยัในมนุษย ์
   มกีารวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่ 
   มกีารใชห้อ้งปฎบิตักิารทีเ่กีย่วกบัสารเคม ี

 
23. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจยั รบัจ้างวิจยั หรือ Matching fund 

ประเภท ช่ือหน่วยงาน/บริษทั แนวทางรว่มด าเนินการ การรว่มลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศกึษา 
(มหาวทิยาลยั/
สถาบนัวจิยั) 

  ไม่ระบ ุ  
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ภาคอุตสาหกรรม 
(รฐัวสิาหกจิ/
บรษิทัเอกชน) 

  ไม่ระบ ุ  

*กรณมีกีารลงทุนรว่มกบัภาคเอกชน ใหจ้ดัท าหนงัสอืแสดงเจตนาการรว่มทุนวจิยัพฒันาประกอบการเสนอขอ 
 
 
 
 
 

24. สถานท่ีท าการวิจยั   

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ช่ือประเทศ/
จงัหวดั 

 พื้นท่ีท่ีท าวิจยั  ช่ือสถานท่ี 
พิกดัสถานท่ี GPS (ถ้า

มี) 
ละติจดู ลองจิจดู 

ในประเทศ ชลบุร ี  หอ้งปฏบิตักิาร สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
วทิยาเขตบางพระ 

  

 ในประเทศ ชลบุร ี  ภาคสนาม สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก   
   

*องศาทศนิยม (DD) 

25. สถานท่ีใช้ประโยชน์    

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ช่ือประเทศ/
จงัหวดั 

 พื้นท่ีท่ีท าวิจยั  ช่ือสถานท่ี 
พิกดัสถานท่ี GPS (ถ้า

มี) 
ละติจดู ลองจิจดู 

ในประเทศ ชลบุร ี  หอ้งปฏบิตักิาร สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
วทิยาเขตบางพระ 

  

 ในประเทศ ชลบุร ี  ภาคสนาม สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก   
  

*องศาทศนิยม (DD) 

 26. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของงานวิจยัน้ีต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจยัต่อยอดจาก
โครงการวิจยัอ่ืน                      ม ี     ไม่ม ี 
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    หน่วยงาน/สถาบนัทีย่ ื่น 
 ................................................................................................................
.............      

      ชื่อโครงการ                    
 ................................................................................................................
............. 

ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้ 
.................................................................................................................................................................
................... 
.................................................................................................................................................................
................. 
.................................................................................................................................................................
................. 

      สถานะการพจิารณา     
                   ไมม่กีารพจิารณา 
                  โครงการไดร้บัอนุมตัแิลว้ สดัส่วนทุนทีไ่ดร้บั .......... %             
                  โครงการอยูร่ะหว่างการพจิารณา  

 
27. ค าช้ีแจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
28. ลงลายมือช่ือ หวัหน้าโครงการวิจยั พร้อมวนั เดือน ปี 

 

 

 

                                                                            ลงชื่อ................................................. 
                                                                                         (   นายวชัรนิทร ์ยทุธวานิช ) 

                                                                                 หวัหน้าโครงการวจิยั 
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                                                                               วนัที.่..27..... เดอืน ....กนัยายน.. พ.ศ. 
...2563....... 

 

 

ส่วน ค  : ประวติัคณะผูวิ้จยั 
ประวติันักวิจยั 
 หวัหน้าโครงการ 
  1. ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)         นายวชัรนิทร ์ยุทธวานิชกุล 

        ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   Watcharin Yuttavanichakul 

  2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  1439900004455 

  3. ต าแหน่งปัจจบุนั        อาจารย ์  เงนิเดอืน 32,250 เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั 12 ชัว่โมง/
สปัดาห)์ 

   4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก   

  สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล   ตะวนัออก  เลขที ่43 หมู ่6   ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี 

โทรศพัท ์038-358137 ต่อ 9141      โทรสาร 038-358224       

E-mail:  Watcharin_yu@rmutto.com 

5. ประวติัการศึกษา 

 ปี 2549   วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยกีารผลติพชื)    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุร
นาร ี

 ปี 2553    วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยชีวีภาพ)    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุร
นาร ี

 ปี 2559    วทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ (เทคโนโลยชีวีภาพ)   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

6. การท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบสุาขาวิชาการ 

 Plant microbial interaction, Apply microbiology, Protein-Protein interaction,  

7. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  

       งานวิจยัท่ีท าเสรจ็แล้ว : ช่ือโครงการวิจยั ปีท่ีพิมพ ์และสถานภาพในการท าวิจยั 
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Chirinang, P., Yuttavanichakul, W., & Nawong, S. (2019) Foam ability of biosurfactant producing 
Lactobacillus plantarum 3C2-10 from orange peels. In Proceeding of The 2nd Suan Sunandha 
National and International Academic Conference on Science and Technology (SsSci 2019). 
November 8, 2019, Bangkok. (253-263) 

Lakkason, N., Yuttavanichakul, W., Boonkerd, N., Teaumroong, N., & Tittabutr, P. (2018) Isolation and 
Selection of Effective Arbuscular Mycorrhizal Fungus for Bermuda Grass Growth Promotion 
under Neutral and Acidic Soil Conditions. In Proceeding of RSU International Research 
Conference. May 4, 2018, Pathum Thani. (136-144) 

Yuttavanichakul, W., Teamtisong, K., Teaumroong, N., Boonkerd, N., & Tittabutr, P. (2018). 
Brevibacillus sp. promotes maize root colonization by Acaulospora tuberculata and the 
alteration of associated plant protein responses. Journal of plant interactions, 13(1), 543-554. 

Vu, N. X., Pruksametanan, N., Srila, W., Yuttavanichakul, W., Teamtisong, K., Teaumroong, N., ... & 
Yamabhai, M. (2017). Generation of a rabbit single-chain fragment variable (scFv) antibody for 
specific detection of Bradyrhizobium sp. DOA9 in both free-living and bacteroid forms. PloS 
one, 12(6). 

7.2 งานวจิยัทีก่ าลงัท า : ชื่อโครงการวจิยั แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวจิยั (ผูบ้รหิาร
โครงการ หวัหน้าโครงการ และ/หรอืผูร้ว่มวจิยั) 

  ไมม่ ี  
 

ผูร่้วมวิจยั 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวกรณฏัฐ ์นาคภบิาล 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss. Koranat Narkpiban 
2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 3 2009 00290 067 
3. ต าแหน่งปจัจบุนั อาจารย ์

เงนิเดอืน (บาท)  35,290 บาท 
เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั (ชัว่โมง : สปัดาห)์  10 

4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร และไปรษณยี์
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail)  
  สาขาวชิาผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ 
           เลขที ่43 หมู ่6   ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
  โทรศพัท ์038-358224-5 ต่อ 9150  เบอรม์อืถอื 081-4036934 
           E-mail           koranat.nark@gmail.com 
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5. ประวตักิารศกึษา 
 ปรญิญาตร ี  วท.บ. ชวีวทิยา     มหาวทิยาลยับรูพา 
 ปรญิญาโท         วท.ม. พฤกษศาสตร ์   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาเอก  ปร.ด. วทิยาศาสตรช์วีผลติภณัฑ ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  

ผูร่้วมโครงการวิจยั 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววชริาภรณ์ เรอืนแป้น 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss.Wachiraporn Ruanpan 

2. หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน: 3150600197895 

3. ต าแหน่งปจัจบุนั: อาจารย ์

4. ภาควชิา/คณะ/หน่วยงาน:  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื 

    คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ 

เลขที ่43 หมูท่ี ่6 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี20110  

  โทรศพัท/์โทรสาร/e-mail: โทรศพัท ์ 038-358137 ต่อ 1450 

      มอืถอื  0863731417 

     โทรสาร  038-358223 
     e-mail   wachiraporn_ru@rmutto.ac.th 

5.ประวตักิารศกึษา:  ปีพ.ศ. 2539-2542 ปรญิญาตร ี (วท.บ.) เกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

         ปีพ.ศ. 2543-2548 ปรญิญาโท (วท.ม.) เกษตรศาสตรม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผูร่้วมโครงการวิจยั 
  1. ชื่อ-สกุล  นายสาวณฐัหทยั แซ่ย่าง 

     Miss Nathathai Saeyang 
 2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 8630784066612 
ต าแหน่งปจัจบุนั : นกัวชิาการเกษตร 

เงนิเดอืน (บาท) 
เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั (ชัว่โมง : สปัดาห)์   10 

               4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดส้ะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณยี์ 
   อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
                เลขที ่43 หมู ่6 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ. ชลบุร ี20110   

                 โทรศพัท ์038-358201-7 ต่อ 1473 หรอื 9696   
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                               E-mail:  mon.nathathai@gmail.com 
5. ประวตักิารศกึษา 

 ปรญิญาตร ี วท.บ. พชืศาสตร ์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
 

ผูร่้วมโครงการวิจยั 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายมนสั อารยี ์
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr. Manut Aree 
2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  
3.    ต าแหน่งปจัจบุนั   

เงนิเดอืน (บาท) 
เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั (ชัว่โมง : สปัดาห)์   10 

               4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดส้ะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณยี์ 
   อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาขมงคลตะวนัออก 
                เลขที ่43 หมู ่6 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ. ชลบุร ี20110   

                 โทรศพัท ์038-358201-7 ต่อ 1473 หรอื 9696   
                               E-mail:  manut_ar@rmutto.ac.th 

5. ประวตักิารศกึษา 
 ปรญิญาตร ี วท.บ. พชืศาสตร-์พชืสวน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาขมงคล
ตะวนัออก 

 
 

หมายเหตุ 1. กรณทีีห่น่วยงานมไิดท้ าการวจิยัเองแต่ใชว้ธิจีดัจา้ง โปรดใช ้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอยีด
ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดไวใ้หม้ากทีสุ่ด พรอ้มทัง้แนบแบบขอ้ก าหนด (terms of reference - 
TOR) การจดัจา้งท าการวจิยัดว้ย 

 2. กรณเีป็นโครงการวจิยัต่อเนื่องทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณทีผ่่านมา และ
นกัวจิยัมคีวามประสงคจ์ะเสนอของบประมาณการวจิยัในปีงบประมาณต่อไป  
ตอ้งจดัท าโครงการวจิยัประกอบการเสนอของบประมาณดว้ย 

 3. ระบุขอ้มลูโดยละเอยีดในแต่ละหวัขอ้อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ 
ในการประเมนิผล 

 4. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารใชส้ตัว ์ ใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พื่องานทาง
วทิยาศาสตร ์สภาวจิยัแห่งชาต ิและจดัท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรอง จ านวน 2 ชุด 
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 5. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารท าวจิยัในคนใหป้ฏบิตัติามจรยิธรรมการวจิยัในคน และจดัท าเอกสาร
แนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรองการอนุมตัใิหด้ าเนินการวจิยัหรอื Certiftcate of Approval ทีอ่อก
โดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั จ านวน 2 ชุด 

 6. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารด าเนินการวจิยัดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพใหป้ฏบิตัติามแนวทาง
ปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพส าหรบัการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่
หรอืพนัธุวศิวกรรม และจดัท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรองการอนุมตัใิหด้ าเนินการ
วจิยัดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพทีอ่อกโดยคณะกรรมการดา้น 
ความปลอดภยัทางชวีภาพของสถาบนั จ านวน 2 ชุด 

__________________________________ 
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แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : การศึกษาสารส าคัญในบัวผนัลกูผสมของสถาบนับัวราชมงคลตะวันออก 
 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 
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มทร.ตอ. 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ นางสาวกรณัฏฐ์  นาคภิบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     สาขาวิชา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม     
   โทรศัพท์มือถือ 081-4036934    โทรศัพท์/โทรสาร 038-358-225             
ผู้ร่วมโครงการ   ชื่อ นายมาโนช รัตนคุณ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม  
   โทรศัพท์มือถือ 086-316-5463  โทรศัพท์/โทรสาร  038-358-225  
ผู้ร่วมโครงการ   ชื่อ นายมนัส อารีย์   สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก  
ผู้ร่วมโครงการ   ชื่อ นางสาวณัฐหทัย แซ่ย่าง  สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก  

 

4. หลักการและเหตผุล   
 โรคเบาหวาน (Diabetic mellitus : DM) เป็นโรคเร้ือรังที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ มีผู้ป่วยคาดการณ์ที่มี
ช่วงอายุ 20-79 ปีทั่วโลกที่จ านวน 285 ล้านคนในปี 2553 และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเร่ือยๆจนถึงปัจจุบัน หากผู้ป่วยเบาหวาน
มีน ้าตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะต่างๆได้ จึงเป็นปัญหาส าคัญทางด้านสารณสุขของ
โลก การรักษาเบาหวานในปัจจุบันคือการควบคุมระดับน ้าตาลให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด และต้องควบคู่การ
ควบคุมอาหาร การออกก าลังกายและการใช้ยา แต่การใช้ยาแผนปัจจุบันเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิด
ผลข้างเคียง เช่น อาการแพ้ทางผิวหนัง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้  ตลอดตับถูกท าลาย ดังนั้นการใช้สมุนไพรจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคเบาหวาน ปัจจุบันมีนักวิจัยให้ความสนใจศึกษาสมุนไพรในการบ าบัดเพื่อรักษาโรคเบาหวาน
กันมากข้ึน โดยเฉพาะการศึกษาสารที่ได้จากสมุนไพรทั้งสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์ เพื่อยับยั้งการท างานของเอนไซม์ที่
มีผลต่อโรคเบาหวาน คือ แอลฟา-กลูโคซิเดส และแอลฟา-อะไมเลส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ท าหน้าที่ย่อยแป้ง หากสารสกัดหยาบ
หรือสารบริสุทธิ์จากสมุนไพรสามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์ดังกล่าวได้ จะช่วยย่อยน ้าตาลโมเลกุลคู่ให้เป็นน ้าตาล
โมเลกุลเดี่ยว ซึ่งเป็นการชะลอการดูดซึมน ้าตาลกลูโคสเข้ากระแสเลือดได้  

บัวผันลูกผสมของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกนอกจากมีความงดงามของดอกบัวเป็นอย่างมากแล้วนั้น ยังมี
ความหอมของกลีบดอกอีกด้วย ซึ่งเหมาะกับการน าไปแปรรูปท าชาดอกบัวหรือผลิตภัณฑ์น ้าพร้อมดื่มต่อไป แต่หาก
คุณสมบัติของดอกบัวผันลูกผสมของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกมีสารส าคัญเบื้องต้น ได้แก่ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ
ฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ที่ท าให้เกิดโรคเบาหวาน ดังนั้นบัวผันลูกผสมของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกก็จะเป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาใช้แทนยาแผนปัจจุบันในการรักษาโรคเบาหวานต่อไป 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

1. จ านวนโครงการ โครงการ 1 

2. ศึกษาสารส าคัญของส่วนสกัดหยาบชั้นเอทา
นอลจากส่วนต่าง ๆ ของบัวผันลูกผสมของ
สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 

1. (ผลผลิต) จ านวนสารส าคัญที่สกัดได้จาก
ส่วนสกัดหยาบชั้นเอทานอลจากส่วนต่าง ๆ 
ของบัวผันลูกผสมของสถาบันบัวราชมงคล
ตะวันออก 

สารส าคัญ        5 

 2. (ผลลัพธ์) จ านวนสารส าคัญที่สกัดได้จาก
ส่วนสกัดหยาบชั้นเอทานอลจากส่วนต่าง ๆ 
ของบัวผันลูกผสมของสถาบันบัวราชมงคล
ตะวันออกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ หรือฤทธิ์
ยับยั ้งการท างานของเอนไซม์ที ่ท  าให้เกิด
โรคเบาหวาน 

สารส าคัญ        1 

 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม - คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน - คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์   
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษา   
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น   

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน - คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) 
ผู้บริหาร   
อาจารย ์   
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษา    
วิทยากร   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น   
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครือ่งหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ 

             

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

             

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการมีวิธีด าเนนิการวิจัยดังนี้  
 2.1 การเก็บตัวอย่างบัว 
 2.2 การเตรียมสารสกัดหยาบของบัว 
 2.3 การตรวจสอบสารพฤกษเคมี
เบื้องต้น 
 2.4 การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิ
กรวม 
 2.5 การหาปริมาณสารประกอบฟลาโว
นอยด์รวม 
 2.6 การหาปริมาณสารต้านอนุมลู
อิสระรวม 
 2.7 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ 
 2.8 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการท างาน
ของเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส 
 2.9 การทดสอบฤทธิย์ับยั้งการท างาน
ของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส 
2.10 วิเคราะห์ผลและสรุปเล่มโครงการ 

  
  
  

   
 
  
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 - 
 3.2 - 

            

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

                     

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

  0.050     0.040     0.010 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 
7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

  

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวชิาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 

  

8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

         การสรุปและวิเคราะหผ์ลการวิจัย      หลังท าการทดลองแต่ละขั้นตอน 

 
 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลตะวนัออก วิทยาบางพระ อ าเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 

 

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 
11. งบประมาณ 100,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกิจกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย .........................................บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  100,000  บาท  ( - หนึ่งแสนบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 

1.ค่าตอบแทนนักวิจัย 

10,000 
10,000 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

ค่าใช้สอย 
1.ค่าบริการใช้เครื่องมือ 
2.ค่าจ้างบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง 

3.ค่าจ้างเหมาพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ท ารูปเล่มงานวิจัย 
4.ค่าพาหนะ 

ค่าวัสดุ 
1.ค่าสารเคมี 
2.ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์

      3.ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าสาธารณูปโภค 

32,000 
10,000 
15,000 
4,000 
3,000 

53,000 
25,000 
25,000 
3,000 

5,000 

รวมทั้งสิ้น 100,000 
             

หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ 
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (สวพ.)     

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต  จ านวนสารส าคัญที่สกัดได้
จากส่วนสกัดหยาบชั้นเอทา
นอลจากส่วนต่าง ๆ ของบัว
ผันลูกผสมของสถาบันบัว
ราชมงคลตะวันออก 5 
สารส าคัญ 

ได้สารส าคัญจากส่วนสกัด
หยาบชั้นเอทานอลจากส่วน
ต่าง ๆ ของบัวผ ันลูกผสม
ของสถาบ ันบัวราชมงคล
ตะวันออก  

 โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

ค่าใช้จ่ายของโครงการท่ี
ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 100,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ จ านวนสารส าคัญที่สกัดได้
จากส่วนสกัดหยาบชั้นเอทา
นอลจากส่วนต่าง ๆ ของบัว
ผันลูกผสมของสถาบันบัว
ราชมงคลตะวันออกมีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ หรือฤทธิ์

สารส าคัญที่สกัดได้จากส่วน
สกัดหยาบชั้นเอทานอลจาก
ส ่ วนต ่ า ง  ๆ  ของบ ั วผ ั น
ลูกผสมของสถาบันบัวราช
มงคลตะวันออกมีฤทธิ ์ต้าน
อนุมูลอิสระ หรือฤทธิ์ยับยั้ง

- - 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

ย ั บ ย ั ้ ง ก า ร ท  า ง า นข อ ง
เ อ น ไ ซ ม ์ ท ี ่ ท  า ใ ห ้ เ ก ิ ด
โรคเบาหวาน 1 สารส าคัญ 

การท างานของเอนไซม์ที่ท า
ให้เกิดโรคเบาหวาน 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

 สารส าคัญและฤทธิ์ของสารที่สกดัได้จากดอกบัวผันลูกผสมของสถาบนับัวราชมงคลตะวนัออก สามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มาใช้แทนยาแผนปัจจุบันในการรักษาโรคเบาหวานต่อไป 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  

 ..................................................................................................................................................................................
15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

 .................................................................................................................................................................................. 

 
   

   ลงชื่อ                        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (  นางสาวกรณัฏฐ์  นาคภิบาล  ) 
        ต าแหน่ง อาจารย์  
           17  /  สิงหาคม  /  2563 
 
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ
 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ นายศุภวฒัน์  คุณานุวฒัน ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
     สาขาวชิา เทคโนโลยีการผลติพชืและภูมิทัศน ์ โทรศัพท์มือถือ 084-
2415626 
   โทรศัพท์/โทรสาร 039-207264 E-mail kunanuwat@gmail.com 
               

4. หลักการและเหตผุล   

 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปในพ้ืนที่เพ่ือการศึกษา ท่องเที่ยว และพักผ่อน ท าให้
ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากร ซึ่งจะก่อให้เกิดความหวงแหนและร่วมมือกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติในที่สุด  ซึ่งกิจกรรมที่ผู้มา
ท่องเที่ยว จะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติ ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เช่น การจัดท าเส้นทาง
เพ่ือศึกษาธรรมชาติ ตลอดจนให้ผู้มาท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสอย่างใกล้ชิด ได้ชม ทิวทัศน์และสภาพแวดล้อมของ
ธรรมชาติที่สวยงาม เช่น พืชสมุนไพร กล้วยไม้  ทุ่งหญ้า สภาพป่า และทัศนียภาพที่ สวยงาม นอกจากนี้ยังท าให้ผู้
ที่มาท่องเที่ยวมีสุขภาพดีอีกทางหนึ่ง การด าเนินการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในรูปแบบ ที่เป็นมาตรฐานทั้ง
ด้านการส ารวจ ออกแบบ ก่อสร้างเส้นทาง และระบบสื่อความหมายในเส้นทาง เพ่ือให้การใช้ประโยชน์กับพ้ืนที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

1. จ านวนโครงการ โครงการ 1 

2. เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์กับพื้นที่เกิด
ประโยชน์สงูสุด 

1.  (ผลผลิต) ร้อยละของประชาชนที่เข้ามา
ศึกษา หาความรู้ 

ร้อยละ       80 

 2.  (ผลลัพธ์)ด าเนินการพัฒนาเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ 

เมตร 200 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 50 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้า
เป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 40 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  20 
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2   20 
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  40 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 10 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  9 
เจ้าหน้าที ่  1 
นักศึกษา    
วิทยากร   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  10 
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7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ  

           

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

 
 

          

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ 
เช่น  การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดงูาน     
 2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาต ิ
 3.2 - 

            

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

 0.8
00 

          

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

  

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 

  

8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ   
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การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 
 
 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ ในพืน้ทีโ่ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชด าริฯ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจันทบุรี อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุร ี

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 800,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกิจกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 800,000 บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  800,000  บาท  ( - แปดแสนบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าใช้สอย 

1. จ้างเหมาท าทางเดนิสูง 1 เมตร กว้าง1.50 เมตร ยาว 200 เมตร 
2. จ้างเหมาสร้างศาลา ขนาด2x3x2.5เมตร จ านวน 2 ศาลาพร้อมป้ายสื่อ

ความหมาย 

800,000 
600,000 
200,000 

รวมทั้งสิ้น 800,000 
             

หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลติผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

เป้าหมาย/ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
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ตัวชี้วัด
งบประมาณ 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 50 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 800,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

 เพื่อพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในรูปแบบ ที่เปน็มาตรฐานทัง้ด้านการส ารวจ ออกแบบ ก่อสร้างเส้นทาง และ
ระบบสื่อความหมายในเสน้ทาง เพื่อให้การใช้ประโยชน์กับพืน้ที่เกิดประโยชน์สงูสุด 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  

 ..................................................................................................................................................................................
15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

 .................................................................................................................................................................................. 
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แบบฟอร์มโครงการ 
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   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (  นายศุภวฒัน์  คุณานุวฒัน์   ) 
        ต าแหน่ง อาจารย์  
           ........./.................. /.............. 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม   
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม (ถ้ามี กิจกรรม/โครงการย่อย ต้องจัดท ารายละเอียดประกอบตามแบบฟอร์มแนบด้วยทุก
รายการ) 

ชื่อโครงการ: การแปรรูปผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพจากมะนาวโห่ 
 กิจกรรมที่ 1    การผลิตวุ้นสวรรค์ (Nana de coco) จากน้ ามะนาวโห่ 
 กิจกรรมที่ 2    การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากมะนาวโห่  

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 
           2.1   โครงการเชิงป้องกัน           โครงการเชิงแก้ไข     โครงการเชิงพัฒนา 
          2.2    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง   โครงการประจ า 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอนนัทญา แสนสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 โทรศัพท์มือถือ 086-1553978 
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4. หลักการและเหตผุล  (บรรยาย ความเปน็มา เหตุผล ปัญหา ความจ าเปน็ ความส าคัญ  ที่ต้องการ
ด าเนินโครงการนี้ พร้อมทั้ง ระบุให้ชัดเจนว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เปน็อยู่ หรือเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่
แล้วให้ดีข้ึน) 

มะนาวโห่เป็นผลไม้พื้นบ้านของไทย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Carissa carandas L. จัดอยู่ในวงศ์ 
Apocynaceae มีสรรพคุณแก้ไอ แก้เจ็บคอ ขับเสมหะ มีธาตุเหล็กและวิตามินซีสูง จากงานวิจัยที่ผ่านมามะนาวโห่เป็น
ผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ลักษณะของผลมีสีแดงเรียวเล็กคล้ายผลมะเขือเทศราชินี สามารถรับประทานสดได้ แต่
เนื่องจากผลมีขนาดเล็ก เมื่อผ่าผลแล้วจะมียางสีขาว และมีรสชาติเปรี้ยวอมฝาด จึงมีการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลาย
ชนิด ทั้งนี้ในจังหวัดชลบุรีมีการปลูกมะนาวโห่อย่างแพร่หลายตามบ้านเรือน มีการจ าหน่ายผลสดและแปรรูปเป็นมะนาวโห่
แช่อิ่มและน้ ามะนาวโห่พร้อมดื่มบ้าง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้มีการรวบรวมพันธุ์มะนาวโห่ 
และมีการวิจัยและแปรรูปมะนาวโห่มาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการน ามะนาวโห่มาหมักเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะการผลิตวุ้นสวรรค์ (Nana de coco) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าผลไม้มาเป็นวัตถุดิบหมักด้วย
แบคทีเรีย Acetobacter xylinum จนได้เป็นวุ้นที่มีลักษณะเป็นเยื่อเหนียว มีสีขาว สีครีม ทึบแสง วุ้นสวรรค์จัดเป็นอาหาร
ที่ให้พลังงานต่ าและมีใยอาหารสูง ช่วยควบคุมน้ าหนักและระบบขับถ่าย ต้านอนุมูลอิสระ มีผลลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ  วุ้นสวรรค์สามารถน ามาประกอบในอาหารได้หลายชนิด เช่น วุ้นสวรรค์ในน้ าเชื่อม ใส่ในผลิตภัณฑ์โย
เกิร์ต ไอศกรีม และน้ าผลไม้ เพื่อเพิ่มลักษณะเนื้อสัมผัสแก่อาหาร นอกจากมะนาวโห่ยังสามารถน้ ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
น้ าส้มสายชูหมักเพื่อการเก็บรักษาได้นานขึ้นและเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย ซึ่งน้ าส้มสายชูหมักมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก 
เช่น เสริมสร้างภูมิต้านทาน ขับสารพิษและของเสียออกจากร่างกาย ชะลอความแก่ กระตุ้นการท างานของหัวใจให้แข็งแรง 
เป็นต้น 

ดังนั้นโครงการบริการวิชาการนี้จึงมีแนวคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะนาวโห่ โดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ใหแ้ก่ชุมชนในจังหวัดชลบุรีเพื่อน าไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน รวมทั้งยัง
เป็นการน าพืชท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

1. จ านวนโครงการ 

 

โครงการ 1 

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะนาวโห่ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
จากมะนาวโห่ (ผลผลิต) 

ร้อยละ 80 

 2. ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะนาวโห ่
(ผลลัพธ์) 

รายการ 2 

 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 50 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 
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ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะนาวโห่ 
 กิจกรรมที่ 1 การผลิตวุ้นสวรรค์ (Nana de coco) จากน้ ามะนาวโห ่กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม  30 คน  

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 20 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์   
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษาชัน้ปีที่............   
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป 20  
อื่น ๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น 20  

6.2  คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 10 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  8 
เจ้าหน้าที ่  2 
นักศึกษาชัน้ปีที่.............    
วิทยากร   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  10 
 

กิจกรรมที่ 2  การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากมะนาวโห่ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม  30 คน  

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 20 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์   
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษาชัน้ปีที่............   
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ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป 20  
อื่น ๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น 20  

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 10 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  8 
เจ้าหน้าที ่  2 
นักศึกษาชัน้ปีที่.............    
วิทยากร   
อื่น ๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  10 

7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการ             

1.2 ขออนุมัติโครงการ             

1.3 ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อ
วางแผนด าเนินการ  

            

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม           
 2.1 ประชาสัมพันธ์และติดต่อผู้เขา้ร่วม
โครงการ  
 2.2 จัดเตรียมสถานท่ี เอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

  
 

          

7.3.  การจัดฝึกอบรม เรื่อง 
 3.1 การผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ ามะนาว
โห ่
 3.2 การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจาก
มะนาวโห ่

        
 

 
 
 
 
 

   

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
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7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 
กิจกรรมที่ 1 การผลิตวุ้นสวรรคจ์ากน้ า
มะนาวโห ่
กิจกรรมที่ 2 การผลิตน้ าส้มสายชูหมัก
จากมะนาวโห ่

        
 
0.05 
 

 
 
 
 
0.04 

   

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

แบบประเมินการความรู้ ความเข้าใจ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

มิถุนายน 2565 

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่น ๆ ...................... 

แบบส ารวจติดตามเรื่องการน าไปใช้ประโยชน ์ 3-6 เดือนหลังการฝึกอบรม 

8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

แบบประเมินการความรู้ ความเข้าใจ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

6 เดือนหลังการฝึกอบรม 

 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

กิจกรรมที่ 1 การผลิตวุ้นสวรรค์ (Nana de coco) จากน้ ามะนาวโห ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 กิจกรรมที่ 2 การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากมะนาวโห ่   เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ  90,000 บาท  (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกิจกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 90,000 บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
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กิจกรรมที่ 1 การผลิตวุ้นสวรรค์ (Nana de coco) จากน้ ามะนาวโห ่งบประมาณ 50,000 
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน  
   1.1 วิทยากร ท่านที่ 1 (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 1 คน)  
   1.2 วิทยากร ท่านที่ 2 (600 บาท x 5 ชั่วโมง x 1 คน) 

ค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 30 คน x 1 วัน) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท x 30 คน x 2 มื้อ x 1 วัน) 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร (50 บาท x 20 ชุด) 
4. ค่าจ้างเหมาพิมพ์และจดัท าเล่มรายงาน (150 บาท x 3 ชุด) 
5. ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพ  

ค่าวัสดุ 
1. มะนาวโห่สด (200 บาท x 20 กก.) 
2. โหลแก้วขนาด 2 ลิตร (150 บาท x 15 ใบ) 
3. โหลแก้วขนาด 1 ลิตร (120 บาท x 10 ใบ) 
4. ถาดพลาสติกเกรดเอ สีขาวใส ขนาด 30x20x8 ซม. (100 บาท x 25 ใบ) 
5. น้ าดื่มสะอาด ขนาด 20 ลิตร (50 บาท x 10 ถัง) 
6. น้ าตาลทราย (25 บาท x 20 กก.) 
7. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (800 บาท x 1 กระปุก) 
8. แอมโนเนียมซัลเฟต (800 บาท x 1 กระปุก) 
9. กะละมงัสแตนเลส ขนาด 70 ซม. (850 บาท x 5 ใบ) 
10. มีด (150 บาท x 5 เล่ม) 
11. เขียงพลาสติก (100 บาท x 5 อัน) 
12. ถ้วยพลาสติก (120 บาท x 3 แถว) 
13. ช้อนพลาสติก (50 บาท x 2 แพ็ค) 
13. ผ้าขาวบาง (30 บาท x 50 เมตร) 
14. แก๊สหุงต้ม (350 บาท x 1 ถัง) 
15. แอลกอฮอล์ 95% (1,200 บาท x 2 ถัง) 
16. ทิชชู 24 ม้วน/แพ็ค (280 บาท x 2 แพ็ค) 
17. กระดาษอเนกประสงค์ (60 บาท x 3 แพ็ค) 
18. อาหารเลี้ยงเชื้อ acetobacter xylinum 1 กระปุก 
19 อาหารเลี้ยงเชื้อ PCA 
20. ชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นตน้ 1 กล่อง 
21 เพลทพลาสติก 1 กล่อง 
22. หลอดเก็บตัวอย่าง ขนาด 50 มล. (400 บาท x 2 แพ็ค) 

6,600 
 

3,600 
3,000 

10,950 
3,000 
1,500 
1,000 

450 
5,000 

32,450 
4,000 
2,250 
1,200 
2,500 

500 
500 
800 
800 

4,500 
750 
500 
360 
100 

1500 
350 

2,400 
560 
180 

2,800 
1,400 
1,700 
2,000 

800 
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รวมทั้งสิ้น 50,000 
 

รายจ่าย 
กิจกรรมที่ 2 การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากมะนาวโห่ งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

    

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน  
   1.1 วิทยากร ท่านที่ 1 (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 1 คน)  
   1.2 วิทยากร ท่านที่ 2 (600 บาท x 5 ชั่วโมง x 1 คน) 

ค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 30 คน x 1 วัน) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท x 30 คน x 2 มื้อ x 1 วัน) 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร (50 บาท x 20 ชุด) 
4. ค่าจ้างเหมาพิมพ์และจดัท าเล่มรายงาน (150 บาท x 3 ชุด) 
5. ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพ  

ค่าวัสดุ 
1. มะนาวโห่สด (200 บาท x 20 กก.) 
2. โหลแก้วขนาด 5 ลิตร (330 บาท x 5 ใบ) 
3. โหลแก้วขนาด 2 ลิตร (150 บาท x 10 ใบ) 
4. ขวดคอร์เก้น ขนาด 1 ลิตร (180 บาท x 20 ใบ) 
5. ขวดแก้ว 935 ขนาด 180 ml. กล่องละ 90 ชิ้น (1,010 บาท x 1 กล่อง) 
6. น้ าดื่มสะอาด ขนาด 20 ลิตร (50 บาท x 10 ถัง) 
6. น้ าตาลทราย (25 บาท x 10 กก.) 
7. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (800 บาท x 1 กระปุก) 
8. แอมโนเนียมซัลเฟต (800 บาท x 1 กระปุก) 
13. ผ้าขาวบาง (30 บาท x 20 เมตร) 
15. แอลกอฮอล์ 95% (1,200 บาท x 2 ถัง) 
16. ทิชชู 24 ม้วน/แพ็ค (280 บาท x 2 แพ็ค) 
17. กระดาษอเนกประสงค์ (60 บาท x 3 แพ็ค) 
19 อาหารเลี้ยงเชื้อ PCA 
21 เพลทพลาสติก 1 กล่อง 
22. หลอดเก็บตัวอย่าง ขนาด 50 มล. (400 บาท x 3 แพ็ค) 

6,600 
 

3,600 
3,000 

10,950 
3,000 
1,500 
1,000 

450 
5,000 

22,450 
4,000 
1,650 
1,500 
3,600 
1,010 

500 
250 
800 
800 
600 

2,400 
560 
180 

1,400 
2,000 
1,200 

รวมทั้งสิ้น 40,000 
             

 
หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
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               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด ....50..... คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ....40...คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ …2... ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) ……90,000… บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน 
2. เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะนาวโห่ 
3. เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้จากมะนาวโห่และน าไปสู่การอนุรักษ์และขยายพื้นที่ปลูกมะนาวโห่ใน

อนาคต 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  
 - 

15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

 -  
     ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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           (นางสาวอนันทญา แสนสวสัดิ์) 
                    ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                 9 กันยายน 2563 
 
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม   
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการ  การพัฒนาและการขยายพันธุ์ล าไยเถาเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม (ถ้ามี กิจกรรม/โครงการย่อย ต้องจัดท ารายละเอียดประกอบตามแบบฟอร์มแนบดว้ยทุก
รายการ) 

ชื่อโครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาวิธีการขยายพันธุด์้วยการตอนกิ่งล าไยเถา 
ชื่อโครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาวิธีการขยายพันธุด์้วยการต่อกิ่งล าไยเถา       

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 
           2.1   โครงการเชิงปูองกัน           โครงการเชิงแก้ไข     โครงการเชิงพัฒนา 
          2.2    โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการประจ า 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ ดร.รุศมา มฤบดี   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติพืช  โทรศัพท์มือถือ 097-0653579             

4. หลักการและเหตผุล  (บรรยาย ความเปน็มา เหตุผล ปัญหา ความจ าเปน็ ความส าคัญ  ที่ต้องการด าเนินโครงการนี้ 
พร้อมทั้ง ระบุให้ชัดเจนว่าเพื่อปอูงกันไม่ให้เกิดปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เปน็อยู่ หรือเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น) 
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ล าไยเถา (Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.) เป็นพืชท้องถิ่นที่พบได้ทั่วไปในจังหวัด
ชลบุรี และแถบภาคตะวันออกของประเทศไทย จัดเป็นพืชสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึ่ง ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทั้งราก ล าต้น 
ใบ ดอก ผล และเมล็ด เช่น ใบ ต้มดื่มแก้โรคมาลาเรียริดสีดวงทวาร แก้ไข้หวัด เมล็ดตากแห้ง บดเป็นผง ทาแก้โรคกลาก
เกลื้อน บรรเทาอาการปวด ห้ามเลือด ดอก ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ ล าไยเถาเป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ง่าย โดยศึกษาพบ
สารส าคัญที่มีคุณค่าทางยาได้จากส่วนต่างๆ ของผลล าไย คือ สารส าคัญประเภทโพลีฟีนอล (polyphenol) 3 ชนิด ได้แก่ 
กรดแกลลิก (gallic acid) กรดเอลลาจิก (ellagic acid) และคอริลาจิน (corilagin) จากเมล็ด เนื้อ และเปลือกของผลล าไย
เถา ซึ่งล าไยเถาต่างชนิดกันจะมีปริมาณสารส าคัญเหล่านี้แตกต่างกัน ประกอบกับในปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจด้าน
สุขภาพมากขึ้น ท าให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจึงเพิ่มสูงขึ้น หากสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บ ารุง
สุขภาพเชิงพาณิชย์ จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง  

ล าไยเถามีลักษณะล าต้นเลื้อยคล้ายเถาวัลย์ ชอบขึ้นตามปุา ทรงพุ่มคล้ายต้นเฟื่องฟูา ล าต้นมีแก่น ใบมีขนาดเล็ก
และสั้น เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 2-4 คู่ ออกตรงกันข้ามรูปไข่แกมรูปรี ปลายใบมนหรือเว้าเล็กน้อย โคนใบมน 
ก้านใบสั้น เนื้อใบค่อนข้างหนา ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกเป็นสีขาวอมเหลือง วิธีการขยายพันธุ์ล าไยที่นิยมมาก
ที่สุดคือ การตอนกิ่ง เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและต้นที่ได้ไม่กลายพันธุ์ แต่ต้นที่ได้จากกิ่งตอนนั้นไม่มีรากแก้วเป็นเพียงระบบ
รากพิเศษที่แผ่ขยายในแนวนอนและมีจ านวนน้อย จึงท าให้โค่นล้มได้ง่าย วิธีการที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้วิธีหนึ่ง คือ 
การขยายพันธุ์โดยการต่อกิ่ง ซึ่งใช้ต้นตอที่มีระบบรากแก้วจึงสามารถหยั่งลึกลงไปในดินได้ นอกจากนี้การต่อกิ่งยังมี
ประโยชน์ในการศึกษาอิทธิพลของต้นตอที่มีต่อกิ่งพันธุ์ดี เช่น อาจมีผลต่อขนาดของทรงพุ่ม คุณภาพของผลล าไย  และ
ปริมาณสาระส าคัญด้วย โดยศึกษาการใช้ล าไยเถาเป็นต้นตอและต่อกิ่งพันธุ์ดีของล าไยพันธุ์การค้า อาจท าให้ผลผลิตที่ได้มี
ลักษณะลูกใหญ่ รสชาติหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ เมล็ดเล็ก เนื้อหนา และอาจต้านทานโรคพุ่มไม้กวาดได้อีกด้วย เนื่องจาก
ล าไยเถาเป็นไม้พันธุ์พื้นเมืองจึงมีความต้านทานต่อโรคได้ดี หากประสบผลส าเร็จจะสามารถขายต้นพันธุ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

โดยปกติสามารถพบเห็นล าไยเถาได้ทัว่ไปตามบา้นเรือนในชุมชน บางแห่งเป็นไม้เดิมที่มากับที่ดิน แต่ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ยังไม่ทราบวิธีการใช้ประโยชน์จากต้นล าไยเถามากนัก ทราบเพียงแต่น าผลสดมาบริโภคเท่านั้น  โดยผลสุกมีกลิ่นหอม
หวานเฉพาะตัว รสชาติหวานจัด เนื้อผลบางกรอบ เมล็ดมีขนาดใหญ่ ชาวบ้านจึงมักจะน ามาปลูกเพื่อเป็นร่มเงาไว้พักอาศัย 
บางส่วนก็เก็บผลมารับประทาน แต่ไม่เป็นที่นิยมมากนักเมื่อเทียบกับพันธุ์ล าไยต้น (Dimocarpus longan Lour.) หรือ
ล าไยพันธุ์การค้า ท าให้จ านวนล าไยเถาในพื้นที่ลดจ านวนลงและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากล าไยเถาอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
แต่การจะใช้ประโยชน์จากสารส าคัญในล าไยเถาได้นั้น ต้องมีปริมาณวัตถุดิบที่เพียงพอและมีคุณภาพจึงจะได้สารส าคัญที่มี
คุณภาพ ดังนั้นการเพิ่มจ านวนล าไยเถาจึงควรเร่งศึกษาและเผยแพร่ให้แก่ชุมชนได้ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านวัตถุดิบซึ่งเป็นรากฐานในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

1. จ านวนโครงการ 

 

โครงการ 1 

2. สามารถเพิ่มจ านวนกิ่งพันธุ์ล าไยเถาด้วย
วิธีการตอนได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

1.  (ผลผลิต) กิ่งพันธุ์ล าไยเถา กิ่ง 60 

 2.  (ผลลัพธ์) น ากิ่งพันธุ์ล าไยเถาไปปลูก
เพื่อเพิ่มจ านวนและจ าหน่าย 

กิ่ง 50 

3. สามารถต่อกิ่งพันธุ์ล าไยพันธุก์ารค้ากับต้น
ตอล าไยเถาได้ประสบความส าเร็จ 

1.  (ผลผลิต) ต้นพันธุ์ล าไยทีไ่ด้จากการต่อ
กิ่ง 

ต้น 60 

 2.  (ผลลัพธ์) น าต้นพันธุล์ าไยที่ได้จากการ
ต่อกิ่งไปปลูกแล้วได้ต้นและผลผลิตที่มี
ลักษณะที่ต้องการพร้อมจ าหน่าย 

ต้น 40 

 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม....24...คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผูเ้ข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

ชื่อโครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งล าไยเถา 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน .......20....... คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์   
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษา 10  
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป  10 
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น 10 10 

6.2  คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน .......4....... คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) 
ผู้บริหาร   
อาจารย ์  2 
เจ้าหน้าที ่  2 
นักศึกษา    
วิทยากร   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  4 
 

ชื่อโครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่งล าไยเถา       

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน .......20....... คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์   
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษา 10  
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป  10 
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น 10 10 

6.2  คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน .......4....... คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  2 
เจ้าหน้าที ่  2 
นักศึกษา    
วิทยากร   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  4 
 

 



 

มิ.ย. 63 
 

แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

 
ชื่อโครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งล าไยเถา 

7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การแต่งตั่งกรรมการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

1.2  การจัดเตรยีมงานเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ ์

            

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ  
 2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งล าไยเถา 

  
 

 
 
 

 
 
 

        

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง
ล าไยเถา 
 3.2 วิธีการดูแลกิ่งตอนล าไยเถา 

   
 

 
 
 
 

        

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
4.1 บันทึกจ านวนกิ่งตอนท่ีออกราก
สมบูรณ ์
4.2 บันทึกจ านวนกิ่งตอนท่ีรอดหลังจาก
น าลงปลูก 
4.3 ประเมินผลการด าเนินงาน 

     
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

0.037            

 
ชื่อโครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่งล าไยเถา       

7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ 

            

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ             
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ 
เช่น  การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดงูาน     
 2.1 การเตรียมต้นตอล าไยเถาด้วย
วิธีการเพาะเมลด็และการตอนกิ่ง 
2.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่งล าไยเถา 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่ง
ล าไยเถา 
 3.2 วิธีการดูแลต้นพันธุ์ท่ีไดจ้ากการต่อ
กิ่งล าไยเถา 

   
 
 

 
 

 
 

        

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
4.1 บันทึกจ านวนต้นตอล าไยเถาที่
เจริญเติบโตได้ดสีมบรูณ ์
4.2 บันทึกจ านวนต้นพันธุ์ท่ีต้นตอและ
กิ่งพันธุ์ดีติดกันสนิท 
4.2 บันทึกจ านวนต้นพันธุ์ท่ีรอด
หลังจากน าลงปลูก 
4.3 ประเมินผลการด าเนินงาน 

   
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

0.072            
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 
7.4) 

ชื่อโครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งล าไยเถา 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

จ านวนกิ่งพันธุล์ าไยเถาท่ีขายได ้ 1 ปี 

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

 
การเจรญิเติบโตของกิ่งตอนล าไยเถาท่ีแข็งแรงและ
มีคุณภาพ สามารถให้ผลผลิตไดร้วดเร็ว 

 
3 ปี 

8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเปูาหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

จ านวนและลักษณะของต้นที่เจรญิเติบโตได้ดีจาก
กิ่งตอนล าไยเถา 

1 ป ี

 
 

ชื่อโครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่งล าไยเถา       
 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

จ านวนต้นพันธุ์ล าไยเถาท่ีได้จากการต่อกิ่งสามารถ
ขายได ้

1 ป ี

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

 
การเจรญิเติบโตของต้นพันธุล์ าไยเถาท่ีแข็งแรง
และมผีลผลติลักษณะตามที่ต้องการ 

 
3 ปี 

8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเปูาหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

ต้นพันธุ์ล าไยที่ได้จากการต่อกิ่ง ท าให้ได้ต้นและ
ผลผลิตที่มลีักษณะที่ต้องการพร้อมจ าหน่าย 

3 ปี 

 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ  ชื่อสถานที ่ชุมชนเทศบาลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

                   ชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ วนัที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

     (หากมีกิจกรรมย่อยให้ใส่วันด าเนินกิจกรรมมาให้ครบทุกกิจกรรมย่อย) 

11. งบประมาณ 109,160   บาท  (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกจิกรรมย่อย) 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 109,160 บาท  
  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .............-.............บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) ..................-....................บาท  

 

ชื่อโครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งล าไยเถา 

รายจ่าย 
   งบประมาณ 37,080 บาท  ( - สามหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาท - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนวทิยากรภายใน (2 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง) 
ค่าใช้สอย 

1. ค่าน้ ามนัเดินทางไป-กลับ ระหวา่งมหาวิทยาลัยและชุมชนแบบเหมาจ่าย   
(4 บาท x 500 กิโลเมตร)  

2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (20 ชุด x 150 บาท) 
3. ค่าจ้างเหมาท าปาูยไวนิล (2 แผน่ x 70 บาท) 
4. ค่าอาหารกลางวนัผู้ด าเนินโครงการและผู้เข้าร่วมอบรม (24 คน x 120 

บาท x 1 มื้อ) 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ด าเนินโครงการและผู้เข้าร่วมอบรม (24 คน x 25 

บาท x 2 มื้อ) 
ค่าวัสดุ 

1. มีดตอนกิ่ง (20 เล่ม x 300 บาท) 
2. ขุยมะพร้าว (20 กระสอบ x 80 บาท) 
3. ถุงร้อน 4 x 6 นิ้ว (2 กิโลกรัม x 100 บาท) 
4. เชือกฟาง (10 ม้วน x 30 บาท) 
5. กรรไกรตอนกิ่ง  (20 ด้าม x 500 บาท) 
6. ดิน (20 กระสอบ x 50 บาท) 
7. ขี้เถ้าแกลบ (20 กระสอบ x 50 บาท) 
8. เคเบิ้ลไทร์ 10 นิ้ว (5 แพ็ค x 200 บาท) 
9. ฮอร์โมนออกซิน ชนิด NAA 25 กรัม (1 ขวด x 1,500 บาท) 
10. กะปิ 400 กรัม (4 กระปุก x 100 บาท) 

3,600 
3,600 

10,480 
2,000 

 
3,000 
1,400 
2,880 

 
1,200 

 
23,000 

6,000 
1,600 

200 
300 

10,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,500 

400 
รวมทั้งสิ้น 37,080 

 
 
 
ชื่อโครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่งล าไยเถา       
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

รายจ่าย 
   งบประมาณ 72,080 บาท  ( - เจ็ดหมื่นสองพันแปดสิบบาท - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนวทิยากรภายใน (2 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง) 
ค่าใช้สอย 

1. ค่าน้ ามนัเดินทางไป-กลับ ระหวา่งมหาวิทยาลัยและชุมชนแบบเหมาจ่าย   
(4 บาท x 500 กิโลเมตร)  

2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (20 ชุด x 150 บาท) 
3. ค่าจ้างเหมาท าปาูยไวนิล (2 แผน่ x 700 บาท) 
4. ค่าอาหารกลางวนัผู้ด าเนินโครงการและผู้เข้าร่วมอบรม (24 คน x 120 บาท 

x 1 มื้อ) 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ด าเนินโครงการและผู้เข้าร่วมอบรม (24 คน x 25 

บาท x 2 มื้อ) 
ค่าวัสดุ 

1. มีดต่อกิ่ง (20 เล่ม x 200 บาท) 
2. พาราฟิล์ม 4 นิ้ว 125 ฟุต (1 กล่อง x 1,200 บาท) 
3. ถุงเพาะช า 5 x 9 นิ้ว (3 กิโลกรัม x 100 บาท) 
4. ต้นตอล าไย (60 ต้น x 300 บาท) 
5. กิ่งพันธุ์ล าไยพนัธุ์การค้า  (60 กิ่ง x 400 บาท) 
6. ดิน (20 กระสอบ x 50 บาท) 
7. ทราย (20 กระสอบ x 100 บาท) 
8. ถุงพลาสติกใส 30 x 50 นิ้ว (6 กิโลกรัม x 200 บาท) 
9. ล าไย (5 กิโลกรัม x 60 บาท) 
10. กรรไกรต่อกิ่ง  (20 ด้าม x 300 บาท) 

3,600 
3,600 

10,480 
2,000 

 
3,000 
1,400 
2,880 

 
1,200 

 
58,000 

4,000 
1,200 

300 
18,000 
24,000 
1,000 
2,000 
1,200 

300 
6,000 

รวมทั้งสิ้น 72,080 
       
หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่อง
เท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
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 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 20 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 24 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 2 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) ……………… บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

 เพิ่มจ านวนต้นล าไยเถาที่ปลูกจากกิ่งตอนล าไยเถาให้มากขึ้น และสามารถผลิตกิ่งพันธุ์ล าไยเถาพันธุ์พื้นเมืองและต้น
พันธุ์ที่ได้จากการต่อกิ่งระหว่างล าไยเถาและล าไยพันธุ์การค้าเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งต้นพันธุ์ล าไยที่ได้จากการต่อกิ่ง
นั้นจะใหผ้ลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  
 การผลิตต้นตอล าไยเถาจากการเพาะเมล็ดใช้ระยะเวลานานมาก จึงจะสามารถใช้เป็นตน้ตอเพื่อการต่อกิ่งได้ 
เนื่องจากเป็นไมผ้ลยนืต้นซึง่มีลกัษณะการเจริญเติบโตทีช่้า 

15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

 ควรวางแผนการผลิตตน้ตอล่วงหน้า 1 ปี หรือใช้ต้นตอที่ผลติเปน็การค้าแทน 
  



 

มิ.ย. 63 
 

แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

 
     ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

               (นางสาวรุศมา มฤบดี) 
       ต าแหน่ง................อาจารย์.................. 
       ......9....../........ก.ย......../......2563....... 

 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : การพัฒนาและใชป้ระโยชน์จากเงาะ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 
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3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ นางสาวบุณฑริกา  สุมะนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
     สาขาวชิา เทคโนโลยีการาหาร โทรศัพท์มือถือ 099-5079865 
   โทรศัพท์/โทรสาร 039-307270 ต่อ 25   
               

4. หลักการและเหตผุล   
โครงการอน ุ ร ักษ ์พ ันธ ุกรรมพ ืชอ ัน เน ื ่ องมาจากพระราชด  าร ิ ในสมเด ็จพระเทพร ัตนราชส ุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เป็นโครงการสนองพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดตั้งขึ้น โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลตะวันออก ร่วมถวายงานสนองพระราชด าริมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยได้มีการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ  
ของโครงการ เช่น กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช การบริการวิชาการด้านพันธุกรรม
พืชกับเกษตรกร การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชรวม
ไปถึงทรัพยากรสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น ไม้ผลพื้นเมือง นก สัตว์น ้า มาโดยตลอดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ จากแนวทาง
การด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม 2564 - 30 
กันยายน 2569)  ตามกรอบด าเนินงานที่ 2 (F2) กรอบการใช้ประโยชน์ : กิจกรรมที่ 4 (A4) กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร  ซึ่งเป็นกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีแนวทางให้หน่วยงานที่ด าเนินโครงการสนอง
แนวพระราชด าริฯ ด าเนินการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะกรรมการ และคณะปฏิบัติการ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ก าหนดแนวทางแนวทางการ
ด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ 7 ในประเด็นของเงาะ ซึ่งเงาะ ถือได้ว่าเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นิยมปลูกกันมากในเขตภาคตะวันออกโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และ
ภาคใต้ของประเทศไทย เงาะที่นิยมปลูกเป็นการค้ามี 3 พันธุ์ คือ พันธุ์โรงเรียน พันธุ์สีทอง และพันธุ์สีชมพู ซึ่งเงาะโรงเรียน
เป็นเงาะพันธุ์ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นเงาะพันธุ์ดีที่สุดในโลกเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ช่วงฤดูกาลผลิตเงาะค่อนข้างสั้น 
ในช่วงกลางฤดูกาลจะมีผลผลิตมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ออกสู่ตลาดพร้อม ๆ กัน ประกอบกับในช่วงฤดูนี้มีผลไม้หลากชนิด
ออกสู่ตลาดพร้อม ๆ กันโดยเฉพาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ส่งผลต่อการซื้อขายผลไม้ เนื่องจากมีผลไม้หลากหลายให้เลือก
บริโภค ตลอดจนผลผลิตในหลายพื้นที่มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวพร้อมกันและในการให้ผลผลิตต่อปีประมาณ 2,000 
กิโลกรัมต่อไร่ (ส าหรับเงาะอายุ 10 ปี) ท าให้ราคาผลไม้แต่ละชนิดนั้นราคาตกโดยเฉพาะเงาะซึ่งประสบปัญหานี้แทบทุกปี
เฉลี่ยกิโลกรัม ละ 5-7 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเงาะ) นอกจากเงาะจะประสบปัญหาเรื่องราคาตกต ่าแล้วยังมีปัญหา
อุปสรรคอ่ืน ๆ เช่น เงาะมีอายุการเก็บรักษาสั้น ขาดระบบการจ่ายผลผลติและการจัดการตลาดที่ดี เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่
ท าให้เกษตรกรท าการเพาะปลูกไม้ผลที่เก็บเกี่ยวง่าย ราคาแพง ท าให้พื้นที่ในการปลูกเงาะลดน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับ
โครงการตามแนวพระราชด าริ ใน 8 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช   
ซึ่งแนวทางที่จะช่วยในการอนุรักษ์สายพันธุ์คือ กระตุ้นการใช้ประโยชน์จากเงาะให้เกิดความหลากหลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
บริโภคง่าย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนั้นทางหน่วยงานจึงเห็นการศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเงาะเพื่อ
การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากข้ึน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์จากเงาะ  
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5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด ารฯิ 

1.  (ผลผลิต) เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
เงาะ เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 
2.  (ผลผลิต)  การสร้าง/พัฒนาตราสินค้าของ
ผลิตภัณฑ์ จากเงาะ ภายใต้ อพ.สธ.  และ 
สตอรี่ ที่เสนอผ่านสื่อโซเชียล 1 สื่อ 

ผลิตภัณฑ์ 
 
สื่อ 

 

1 
 
1 

 3.  (ผลลัพธ์) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเงาะเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

4. (ผลลัพธ์) ตราสินค้า/สื่อ ของผลิตภัณฑ์
จากเงาะ 

ผลิตภัณฑ์ 
 
สื่อ 

 

1 
 
1 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 10 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 6 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  1 
เจ้าหน้าที ่  1 
นักศึกษา  4 
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  6 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 4 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  2 
เจ้าหน้าที ่  1 
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นักศึกษา   1 
วิทยากร   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  4 

 



 

มิ.ย. 63 
 

แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
 

ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             
1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ 

            

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

            

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ เช่น  
การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชมุเชิง
ปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน   

   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

             
7.2.1 ศึกษาแนวทาง/วิเคราะห์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเงาะ 

            

7.2.2 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเงาะ             
7.2.3 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
จากเงาะ 

            

7.2.4 การสร้าง/พัฒนาตราสินคา้ของ
ผลิตภณัฑ์จากเงาะ ในลักษณะของสื่อ
โซเซียล 

            

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบุ             
7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : ล้าน
บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

  0.1          

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ ์ หลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ 1 เดือน 

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 

แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ ์ หลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ 1 เดือน 
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การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 
8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

คณะกรรมการตดิตาม หลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ 1 เดือน 

 
 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจันทบุรี อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ จงัหวัด จันทบุร ี

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 100,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกิจกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย .........................................บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  100,000  บาท  ( - หนึ่งแสนบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าใช้สอย 
1. ค่าจ้างเหมาส าหรับจัดเตรียมวัตถุดิบและท าผลิตภัณฑ์  
2. ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพด้านเคมี ของผลิตภัณฑ์ (1 ตัวอย่าง ตรวจสอบ 3 
คร้ัง) 
3. ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ ของผลติภัณฑ์ (1 ตัวอย่าง 
ตรวจสอบ 3 คร้ัง)   
4. ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพด้านจลุินทรีย์ ของผลิตภัณฑ์ (1 ตัวอย่าง 
ตรวจสอบ 3 คร้ัง) 
5. ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการ 1 ผลิตภัณฑ์ x 18,000 บาท 
6. ค่าถ่ายเอกสารและจัดท ารายงาน 
7. ค่าจัดท าสื่อ 
8. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

68,500 
10,000 
10,000 

 
9,000 

 
10,000 

 
18,000 
1,500 
5,000 
5,000 
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ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัตถุดิบและสารเคมี 
2. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร ์
3. ค่าบรรจุภัณฑ์ 
4. ค่าวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ 

 
31,500 
16,000 
7,500 
5,000 
3,000 

รวมทั้งสิ้น 100,000 
             

หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ 
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 10 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 6 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 100,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

เป็นการสนองพระราชด าริฯ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเป็นจุดเร่ิมต้นในการศึกษาคุณประโยชน์ การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ และให้เกิดการน ามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและอย่างยั่งยืนต่อไป  

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  

 .................................................................................................................................................................................. 

15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

 .................................................................................................................................................................................. 

 

 
   
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (  นางสาวบุณฑริกา  สุมะนา) 
        ต าแหน่ง อาจารย์  
           .......... /.................. /............. 
 
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบด ี
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : การพัฒนาและใชป้ระโยชน์จากมังคุด เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
     สาขาวชิา เทคโนโลยีการอาหาร โทรศัพท์มือถือ 099-7826899 
   โทรศัพท์/โทรสาร 039-307270 ต่อ 25   
               

4. หลักการและเหตผุล   
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม     

ราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็น
โครงการสนองพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดตั้งขึ้น โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมถวายงานสนองพระราชด าริมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยได้มีการด าเนินการใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เช่น กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช การบริการ
วิชาการด้านพันธุกรรมพืชกับเกษตรกร การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชรวมไปถึงทรัพยากรสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น ไม้ผลพ้ืนเมือง นก สัตว์น้ า มาโดยตลอด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ จากแนวทางการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท     
อพ.สธ. กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่ 7  (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)  ตามกรอบด าเนินงานที่ 2 (F2) 
กรอบการใช้ประโยชน์ : กิจกรรมที่ 4 (A4) กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  ซึ่งเป็นกิจกรรมอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีแนวทางให้หน่วยงานที่ด าเนินโครงการสนองแนวพระราชด าริฯ ด าเนินการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
คณะกรรมการ และคณะปฏิบัติการ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงได้ พิจารณาคัดเลือกพืชในสกุลมังคุด (Genus Garcinia) โดย
เฉพาะตัวมังคุดที่เป็นไม้ผลเมืองร้อนที่เป็นราชินีแห่งผลไม้ เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาคุณประโยชน์ การอนุรักษ์ 
และการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เนื่องจากวิทยาเขตจันทบุรีตั้งอยู่ในพ้ืนที่เป็นแหล่งผลิตหลักของมังคุด
ของประเทศ อีกทั้งพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดยังเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของพืชในสกุลนี้สูง      
แต่การศึกษายังมีไม่มากนัก นอกจากมังคุดแล้วพืชในสกุลนี้อีกหลายชนิดล้วนได้รับความสนใจเนื่องจากมีคุณสมบัติ
ทางเคมีและมีฤทธิ์ทางเภสัช ดังนั้นผลที่ได้จากการการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากมังคุดอย่าง
ยั่งยืนนั้นจะเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายจากมังคุด  การบริการวิชาการให้แก่
สังคม นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และให้เกิดการน ามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด ารฯิ 

1. (ผลผลิต) เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทาง 
การใช้ประโยชน์จากมังคุด เป็นผลิตภัณฑ์
อาหาร 

ผลิตภัณฑ์ 

 

1 

 2. (ผลลัพธ์) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุดเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ผลิตภัณฑ์ 

 

1 

 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 12 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 
6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 8 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  1 
เจ้าหน้าที ่  1 
นักศึกษา  4 
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป 2  
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น 2 6 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 4 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  2 
เจ้าหน้าที ่  1 
นักศึกษา   1 
วิทยากร   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  4 

7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

กจิกรรม 
 

ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7.1.การวางแผนงาน             
1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ 

            

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

            

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ เช่น  
การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชมุเชิง
ปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน   

  
 

          

7.2.1 ศึกษาแนวทาง/วิเคราะห์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุด 

            

7.2.2 วิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์จาก
มังคุด 

            

7.2.3 ตรวจสอบคุณภาพของผลติภัณฑ์
จากมังคุด 

            

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบุ             
7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : ล้าน
บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

  0.1          

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ที่เกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ ์ หลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ 1 เดือน 

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านบุ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 

แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ ์ หลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ 1 เดือน 

8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ คณะกรรมการตดิตาม หลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ 1 เดือน 
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การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจันทบุรี อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ จงัหวัด จันทบุร ี

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 วนัที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 100,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกิจกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย .........................................บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  100,000  บาท  ( - หนึ่งแสนบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าใช้สอย 
1. ค่าจ้างเหมาส าหรับจัดเตรียมวัตถุดิบและท าผลิตภัณฑ์  
2. ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
(ตรวจสอบด้านเคมี กายภาพ จลุินทรีย์ และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั)  
3. ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการ 1 ผลิตภัณฑ์ x 18,000 บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร และการจัดท าเล่มรายงาน 
 
ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัตถุดิบและสารเคม ี
2. ค่าวัสดุอปุกรณ์/งานบา้นงานครัว 
3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร ์
4. ค่าบรรจุภัณฑ์ 
5. ค่าวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ 

58,000 
12,000 
25,000 

 
18,000 
3,000 

 
42,000 
25,200 
3,000 

10,000 
2,000 
1,800 

รวมทั้งสิ้น 100,000 
             

หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ 
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
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 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 12 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 6 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 100,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

เป็นการสนองพระราชด าริฯ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเป็นจุดเร่ิมต้นในการศึกษาคุณประโยชน์ การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ และให้เกิดการน ามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและอย่างยั่งยืนต่อไป  

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  

 .................................................................................................................................................................................. 

15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

 .................................................................................................................................................................................. 

 
   
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       ( นางสาววรรณศิริ  หิรัญเกิด ) 
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               ต าแหน่ง อาจารย์  
                  .......... /.................. /............. 
 
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม   
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพื่อรักษาแผลจากโรคเบาหวาน 
 
 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ นางสุภิญญา  แย้มรัตน ์  คณะศิลปศาสตร ์   
   โทรศัพท์มือถือ 083-0168247 
               

4. หลักการและเหตผุล   

 จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งพืช สัตว์และจุลินทรีย์ มีความอุดมสมบูรณ์ด้าน 
สมุนไพรเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จึงถูกจัดให้อยู่ในแผนพัฒนาเป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City ) อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
มาตรการที่ 6 ของแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 ถึง 2564 โดยอาศัยกลไก ของ
ภาครัฐ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรเอกชน และผู้ให้การสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ลงสู่การปฏิบัติ งานพัฒนาสมุนไพรให้เป็นบริบทของประเทศ จังหวัดจันทบุรีมีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนา 
สมุนไพรไทยให้เป็นเลิศเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในระยะเวลาอันใกล้นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่สนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จึงมีความ
ประสงค์จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์สมุนไพรและหมอพื้นบ้านราชมงคลจันทบุรี เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้
สมุนไพรและหมอพื้นบ้าน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับ
องค์กรในท้องถิ่นและหมอพื้นบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นที่ เป็นพืชเศรษฐกิจ คือ มังคุด ซึ่งในปี พ.ศ. 
2563 พบว่าผลผลิตมีราคาตกต่ า ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม และช่วยเหลือมนุษยชาติในเวลาเดียวกัน ด้วย
การน ามังคุดมาพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานรากพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้รักษาแผลจากโรคเบาหวานได้  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวาน และโรงพยาบาลมีทางเลือกในการใช้ยาเพื่อรักษาคนไข้ได้เพิ่มข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

1. จ านวนโครงการ โครงการ 1 

2. เพื่อใช้ประโยชน์จากมังคุด พฒันาโดยใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานราก พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้รักษาแผลจาก
โรคเบาหวาน 

1.  (ผลผลิต) 

1.1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากมังคุดใช้รักษา
แผลจากโรคเบาหวาน 

1.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอด 

 

ชนิด 

 

ต ารับ 

 

3 

 

3 

 2.  (ผลลัพธ์) 

2.1 ลดจ านวนคนไข้ท่ีต้องถูกตัดอวัยวะ
จากโรคเบาหวาน 

2.2 มีการถอดองค์ความรู้จากหมอพื้นบ้าน  
ท าให้เกิดความยั่งยืนของภูมิปัญญาไทย 

 

คน 

 

ต ารับ 

 

 

10 
 

5 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 43 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้า
เป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 30 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  5 
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษา  15 
ชุมชน/องค์กร 10  
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น 10 20 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 13 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  5 
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษา   5 
วิทยากร 3  
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น 3 10 
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7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ 

 
           

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

 
 

          

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ 
เช่น  การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดงูาน     
 2.1 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมังคดุ  
 2.2 เลือกบรรรจุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 

      

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
3.1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมังคุด 
เพื่อใช้ท ายาภายนอก 
3.2 บรรจุภณัฑ์เพื่อการจ าหน่าย 

      
 

      

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

     0.0
4 

      

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

แบบสัมภาษณ ์ หลังการเข้าร่วมโครงการ 1 สัปดาห์ 

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 

แบบสัมภาษณ ์ หลังการเข้าร่วมโครงการ 1 เดือน 
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การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 
8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

แบบสังเกต หลังการเข้าร่วมโครงการ 1 เดือน 

 
 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ อาคารศูนย์อนุรักษ์สมนไพรและหมอพื้นบ้านราชมงคลจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี 

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 40,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกจิกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย .........................................บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  40,000  บาท  ( - สี่หมื่นบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 คน x 1,800 บาท x 1 คร้ัง  
ค่าใช้สอย 

1. ค่าจ้างเหมารถ 1 คัน  x 2,500 บาท x 1 คร้ัง 
2. ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารส าคัญ 1 ตัวอย่าง  x 6,000 บาท  
3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 30 ชุด  x 50 บาท 

ค่าวัสดุ 
1. ค่าสารเคมี 3 ขวด x 100 บาท  
2. ค่าขวด  800 ขวด x 15 บาท 
3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (แอลกอฮอล์, ถุงมือ ฯลฯ) 
4. ค่าวัตถุดิบ (มังคุด) 100 กิโลกรม x 80 บาท 
5. ค่าวัสดสุ านักงาน (ปากกา 10 ด้าม x 20 บาท) 

1,800 
1,800 

10,000 
2,500 
6,000 
1,500 

28,200 
3,000 

12,000 
5,000 
8,000 

200 
รวมทั้งสิ้น 40,000 

             
หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
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12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 43 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 30 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 40,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

 1. มีแหล่งเรียนรู้ ส าหรับการศึกษา การวิจ ัยและพ ัฒนาสมุนไพร น าไปสู่การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการ
ดูแลสุขภาพและน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
 2. มีสมุนไพรประจ าธาตุ ที่พร้อมส าหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้รักษาผู้ป่วยไข้ได้  
 3. มีการถอดองค์ความรู้จากหมอพื้นบ้าน  ท าให้เกิดความยั่งยืนของภูมิปัญญาไทย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ความรู้ที่สามารถน าไปดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ เป็นการชะลอคนป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลได้มากข้ึน 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  

 ..................................................................................................................................................................................
15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
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 ........................................................................................................................................................
.......................... 

 
   
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (  นางสุภิญญา  แย้มรัตน ์ ) 
             ต าแหน่ง อาจารย์  
           25 / กันยายน / 2563 
 
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : การพัฒนาอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑส์ินคา้ชุมชน 

  
 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 
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3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ นางสาวศนียา  พนัธ์ศร ี  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   สาขาวชิา สาขาวชิาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
   โทรศัพท์มือถือ 098-6966160 
   ชื่อ นางสาวขวัญชีวา ไตรพิริยะ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   สาขาวชิา สาขาวชิาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
   โทรศัพท์มือถือ 0814919249 
               

4. หลักการและเหตผุล   

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่น าเสนอกับผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความ พึงพอใจให้ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จะต้องมี
คุณค่า ในสายตาลูกค้าผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นคุณสมบัติที่สัมผัสได้
และสัมผัส ไม่ได้ ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้า บริการ และ ความคิด สินค้าที่ดี เป็นสิ่งที่
สัมผัสได้ (รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, 2557) อีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญของการ แข่งขันผลิตภัณฑ์นั้น ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เป็น
การสร้างความแตกต่างให้กับ สินค้าภายใต้แนวคิด “การสร้างสรรค์คุณค่า” การต่อยอดจากสินค้าเดิมให้ดีขึ้นให้เป็นสินค้า
ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
การเพิ่มผลผลิต เป็นการพัฒนาไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ของความมั่นคงยั่งยืนโดยให้ความส าคัญกับการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ อย่างจริงจังด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สอดคล้องของตลาดโลก การพัฒนาอัตลักษณ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์สินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ชุมชน เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพความแปลกใหม่ สร้าง
ความแตกต่างตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่มที่มุ่งสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานของการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น แตกต่าง 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

1. จ านวนโครงการ โครงการ 1 

2. เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แก่ผลิตภัณฑ์สินคา้
ชุมชนในการออกแบบ พัฒนา ยกระดับคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

1.  (ผลผลิต) 

1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิค้าชุมชน 

1.2 อัตลักษณ์ท้องถ่ินการถ่ายทอดเร่ืองราว
ผลิตภัณฑช์ุมชน 

 

แบบ 

 

ชุด 

 

5 

 

1 
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 2.  (ผลลัพธ์) 

2.1 การได้ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

2.2 มีการถอดองค์ความรู้จากชุมชนท าให้เกิด
ความยั่งยืนของภูมิปัญญาไทย 

 

แบบ 

 
ชุด 

 

 

5 
 

51 

 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 35 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 25 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์   
เจ้าหน้าที ่  5 
นักศึกษา   
ชุมชน/องค์กร 20  
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น 20 5 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 10 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  2 
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษา   6 
วิทยากร 2  
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น 2 8 
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7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ 

 
           

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

 
 

          

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ 
เช่น  การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดงูาน     
2.1 ผลิตภัณฑ์  
2.2 เลือกบรรรจุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
3.1 การพัฒนาอัตลักษณ์และ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์
3.2 การเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อการ
จ าหน่าย 

       
 
 

     

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

     0.1
00 

      

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

แบบสอบถาม หลังเข้าร่วมโครงการ 1 สัปดาห ์

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวชิาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ

แบบสอบถาม หลังการเข้าร่วมโครงการ 1 เดือน 
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แบบฟอร์มโครงการ 
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การติดตามผล เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 
8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

 หลังการเข้าร่วมโครงการ 1 เดือน 

 
 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ อาคารศูนย์อนุรักษ์สมุนไพรและหมอพื้นบ้านราชมงคลจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี 

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 100,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกิจกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย .........................................บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  100,000  บาท  ( - หนึ่งแสนบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 คน x 1,800 บาท x 1 คร้ัง 
ค่าใช้สอย 

1. ค่าจ้างเหมารถ 1 คัน  x 2,000 บาท x 2 คร้ัง 
2. ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารส าคัญ 1 ตัวอย่าง  x 5,000 บาท  
3. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 5,000 บาท 
4. ค่าที่พัก 1200 วัน x 1 คืน x 5 ห้อง 
5. ค่าจ้างเหมาถ่ายท าคลิปวดีีโอ 1 งาน x 30,000 
6. ค่าอาหารแบบจ้างเหมา 2 วัน x 10,000 

ค่าวัสดุ 
1. ค่าสติ๊กเกอร์ส าหรับติดบรรจภุัณฑ์ 5 ผลิตภัณฑ ์x 20,000 บาท  
2. ค่ากระดาษA4 4 รีม x 110 บาท 
3. ค่าตราปั๊มสนิค้าแบบพิเศษกันน้ า พร้อมหมึกกันน้ า 14,700 บาท 
4. ค่าวัตถุดินสอสี 5 กล่อง x 120 บาท 
5. ค่าวัสดสุ านักงาน (ปากกา 10 ด้าม x 10 บาท) 
6. ค่าวัสดุส านักงาน (ปากกาเคมี 10 ด้าม x 30 บาท) 

3,600 
3,600 

60,000 
4,000 
5,000 
5,000 
6,000 

30,000 
10,000 
36,400 
20,000 

450 
14,700 

600 
100 
300 
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7. ค่าวัสดุส านักงาน (กระดาษ ปรู๊ฟ 50 แผ่น x 5 บาท) 250 
รวมทั้งสิ้น 100,000 

             
หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 35 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 25 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 100,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

 1. เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แก่ผลิตภัณฑ์สินคา้ชุมชนในการออกแบบ พัฒนา ยกระดบัคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สินคา้ชุมชน  

 2. มีการถอดองค์ความรู้จากท้องถิ่น ท าให้เกิดความยั่งยืนของภูมิปัญญาไทย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ความรู้ที่สามารถน าไปเพิ่มมูลค่าสินค้า 



 

มิ.ย. 63 
 

แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  

 ..................................................................................................................................................................................
15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

 .................................................................................................................................................................................. 

 
   
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (  นางสาวศนียา พันธ์ศรี ) 
             ต าแหน่ง อาจารย์  
        25  /  กันยายน  /  2563 
 
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 

 



 

 
แบบเสนอโครงการวิจยัเชิงหลกัการ (Concept  Proposal) 

ทุนวิจยัและนวตักรรมในประเดน็ส าคญัของประเทศ 

การส่งเสริมอตุสาหกรรมส าคญัของประเทศ 
ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 

ระบุกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

      �  อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ  

�  อุตสาหกรรมอาหาร 

�  อุตสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ 

�  อุตสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ

�  อุตสาหกรรมดจิทิลั 

�  อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่และอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ 

�  อุตสาหกรรมการแพทยแ์ละสขุภาพ 

�  อุตสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส ์

�  อุตสาหกรรมการแพทยแ์ละสขุภาพ  

�  อุตสาหกรรมความมัน่คง และเทคโนโลยอีวกาศ  

�  การพฒันาผลติภณัฑ ์Innovative House 
 
1. ช่ือโครงการและระยะเวลา 

ภาษาไทย การเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสินค้าเกษตรด้วยการใช้นวตักรรม
การตลาดและการแสดงเครือ่งหมายรบัรองคณุภาพสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (เครือ่งหมาย Q) ของเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิต
มงัคดุกลุ่มวิสาหกิจชมุชนตลาดกลางผลไม้ จงัหวดัตราด 

ภาษาองักฤษ Economic value increase in agricultural products by using 
market innovation and the display of national agricultural and 
food quality certification (Q) of small farmers, mangosteen 
producers, community enterprises, fruit market, Trat province. 

ระยะเวลาโครงการ (เดอืน) 1 ปี 
เสนอต่อ วช. เมื่อวนัที ่      กนัยายน 2563 
   

2. ทีมวิจยัในโครงการ  
2.1. หวัหน้าโครงการ 

ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุลหวัหน้าโครงการ ผูช้่วยศาสตราจารยส์าคร  บวับาน 
หน่วยงานสงักดั (ภาควชิา คณะ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์คณะเทคโนโลยสีงัคม มหาวทิยาลยั



มหาวทิยาลยั) เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจนัทบุร ี
ทีอ่ยู ่ 131/60 หมู่ 10 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคชิฌกฏู จงัหวดั

จนัทบุร ี
โทรศพัทม์อืถอื 087 834 384 2 

อเีมล ์ sakornrit@yahoo.com 

2.2. นกัวจิยัรว่ม 

ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุลนกัวจิยัร่วม ผูช้่วยศาสตราจารยเ์จตน์จรรย ์ อาจไธสง 
หน่วยงานสงักดั (ภาควชิา คณะ 
มหาวทิยาลยั) 

สาขาวชิาการจดัการ คณะเทคโนโลยสีงัคม มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจนัทบุร ี

ทีอ่ยู ่ 131 หมู่ 10 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคชิฌกฏู จงัหวดัจนัทบุร ี

โทรศพัทม์อืถอื 089 984 345 9 

อเีมล ์ Jetchan_at@rmutto.ac.th 

 
3. หน่วยงานรว่มทุนวิจยั 

ชื่อหน่วยงานร่วมทุน / บรษิทั วิสาหกิจชมุชนตลาดกลางผลไม้ จงัหวดัตราด 
ทีอ่ยู ่ 29 หมู่ 5 ต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
ชื่อ -  สกุลผูบ้รหิารสงูสดุ นายสาธิต  พดัพาดี 
ต าแหน่ง ประธานกลุม่วิสาหกิจชุมชนตลาดกลางผลไม้ จงัหวดัตราด 

ชื่อ -  สกุลผูต้ดิต่อ
ประสานงาน 

นายประทีป  วงศศ์ร   (เลขานุการกลุ่ม และเป็นเกษตรกรผูไ้ด้รบัสติก
เกอรเ์ครือ่งหมาย Q) 

โทรศพัทม์อืถอื 0810002215 

อเีมล ์  

 

4. งบประมาณโครงการ  

งบประมาณรวม  500,000 บาท คดิเป็น % 
งบประมาณ วช.  400,000 บาท 80% 
งบสนับสนุนจากบริษทั / หน่วยงาน
รว่มทุน แยกเป็น 

 บาท 20% 

- รปูเงนิสด (in cash)  50,000 บาท 10% 

- รปูทีไ่มใ่ช่เงนิสด (in kind)  
(เช่น ค่าจา้งบุคลากรของผูป้ระกอบการ 
วัตถุดิบ สารเคมี อุปกรณ์ เครือ่งมือ 
เครือ่งจกัรต่างๆ) 

50,000 บาท 10% 

 
5. สรปุข้อมูลผลิตภณัฑ ์/ บริการ / เทคโนโลยี ท่ีท่านต้องการพฒันา  



       การขายผลผลติผลไมข้องเกษตรกรรายย่อยผูป้ลกูมงัคุด โดยทัว่ไป เมื่อเกบ็เกีย่วผลผลติไดแ้ลว้จะน าสง่ขายให้
ผูค้า้คนกลาง เกษตรกรรายย่อยผูท้ีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร การปฏบิตักิารทางการเกษตรทีด่สี าหรบัพชื
อาหาร มกษ.9001-2556 หรอื GAP ชนิดพชื มงัคุด  มกัจะน าผลผลติสง่ขายใหผู้ร้วบรวม หรอื ลง้ เพื่อสง่ออก ซึง่ไดร้บั
ราคาตามตลาดก าหนด ตลอดจนบางรายน าผลผลติเขา้ตลาดกลางผลไมเ้พื่อใหผู้ซ้ือ้คนกลางประมลูราคาผลผลติและ
ขายใหผู้ซ้ือ้ทีใ่หร้าคาสงูสดุ  รปูแบบสนิคา้ทีข่ายจะมลีกัษณะดงัภาพที ่1 อย่างไรกด็ ีเกษตรกรผูผ้ลติมงัคุดบางราย ได้
มกีารขายผลผลติของตนผ่านช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์ ดงัเช่น facebook และ Line เป็นการเพิม่รายไดจ้ากการขาย
ผลผลติของตน  รปูแบบสนิคา้ทีผู่ข้ายสง่ใหผู้ซ้ือ้ จะเป็นการบรรจุผลมงัคุดลงกล่องกระดาษโดยตรงมลีกัษณะดงัภาพที ่
2 ซึง่ในบางกรณีของการขายปลกีผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ เมื่อสนิคา้ไปถงึมอืผูซ้ือ้ คุณภาพสนิคา้เกดิความเสยีหายขึน้
เลก็น้อย คอื ผลมเีปลอืกแขง็ ดงัแสดงในภาพที ่3  
 

 
 

ภาพที ่1 ผลผลติมงัคุดทีเ่กษตรกรขายสง่ใหผู้ซ้ือ้คนกลาง 
 

 
 

ภาพที ่2 ผลผลติมงัคุดของเกษตรกรทีข่ายผ่านสือ่สงัคมออนไลน์เมื่อผลผลติถงึมอืผูซ้ือ้ 
 

 
 
ภาพที ่3 ความเสยีหายจากผลมงัคุดเปลอืกแขง็ เมื่อเกษตรกรสง่ผลผลติทีข่ายผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ไปถงึมอืผูซ้ือ้ 

 



 ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการซือ้ขายผลผลติ
สนิคา้เกษตรและอาหารผ่านสือ่ออนไลน์จงึไดส้รา้งเวบ็ไซตต์ลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ขึน้ คอื 
www.DGTFarm.com เพื่อใหผู้ซ้ือ้และผูข้ายสามารถตดิต่อซือ้ขายไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งพบปะกนั สนิคา้ทีเ่สนอขายบน
เวบ็ไซทท์ัง้หมดเป็นสนิคา้ของเกษตรกรในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทัว่ไป ทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน ผูซ้ือ้มัน่ใจ
ถงึความปลอดภยั และเป็นการสนบัสนุนเกษตรกรผูผ้ลติสนิคา้ไดม้าตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ ในปี
ผลผลติ 2563 มกอช. ไดสุ้ม่เลอืกเกษตร    ผูไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร หรอื GAP และขอใหเ้กษตรกร
จดัสง่ผลผลติของตนมอบใหส้ านกังาน  มกอช. โดยสมคัรใจ เพื่อใชต้รวจสอบยนืยนัว่าผลผลติสนิคา้เกษตรมคีวาม
ปลอด ผลผลติของเกษตรกรทีผ่า่นการตรวจสอบและยนืยนัความปลอดภยัแลว้ มกอช. ไดจ้ดัอบรมเสรมิสรา้งความ
ตระหนกัในการใชแ้ละแสดงเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาตขิึน้เมือ่วนัที ่24-25 สงิหาคม 
2563 และมอบสตกิเกอรแ์ละแผน่ป้ายเครื่องหมาย Q ใหเ้กษตรกรผูผ้่านการอบรมน าไปใชแ้สดงบนสนิคา้ของตนเพื่อ
สือ่สารใหผู้ซ้ือ้รบัรูว้่าผลผลตินัน้มคีวามปลอดภยั และเกษตรสามารถแสดงเครื่องหมาย Q บนสนิคา้ของตนทีเ่สนอขาย
ผลผลติผ่านช่องทางตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์  (DGT Farm) ของ มกอช. ไดโ้ดยไมม่คี่าใชจ้่าย 

เกษตรกรรายย่อยผูผ้ลติมงัคุดในภาคตลาดออกทีส่มคัรใจสง่ผลผลติของตนตรวจสอบคุณภาพสนิคา้เกษตร
และอาหาร และไดร้บัสตกิเกอรเ์ครื่องหมาย Q มเีพยีง 2 ราย คอื นางสวุมิล บวับาน เกษตรกรจงัหวดัจนัทบุร ีและนาย
ประทปี วงศศ์ร  เกษตรกรสมาชกิกลุ่มวสิาหกจิชมุชนตลาดกลางผลไม ้จงัหวดัตราด  ประเดน็ทีเ่กษตรกรกงัวล คอื 
รปูแบบสนิคา้ผลผลติมงัคุดของตนทีจ่ะตดิสตกิเกอรแ์สดงเครื่องหมายคุณภาพ Q เพื่อการเสนอขายผ่านช่องทางตลาด
สนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์  (DGT Farm) ของ มกอช. นัน้ รปูแบบทีเ่หมาะสมควรจะเป็นอย่างไร?  เมื่อขนสง่
สนิคา้ผ่านผูใ้หบ้รกิาร 
โลจสิตกิส ์ผลผลติมอีตัราการสญูเสยีน ้าหนกัเท่าไร? และมอีตัราการสญูเสยีคุณภาพเท่าไร?  เมื่อสนิคา้ไปถงึมอืผูซ้ือ้ 
เพื่อจะไดก้ าหนดมาตรฐานน ้าหนกัผลผลติทีบ่รรจุลงบรรจุภณัฑ ์ณ ตน้ทาง เพื่อใหผู้ซ้ือ้ไดร้บัผลผลติทีม่สีภาพคุณภาพ
ดตีามน ้าหนกัทีส่ ัง่ซือ้และไดร้บัความพงึพอใจ  นอกจากนัน้การเพิม่กระบวนการผลติเป็นสนิคา้และแสดงเครื่องหมาย
คุณภาพ Q ดงักล่าวจะเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นไปไดใ้หก้บัเกษตรกรผูผ้ลติขึน้เทา่ไร? 

โครงการวจิยันี้ จงึตอ้งการพฒันารปูแบบบรรจุภณัฑผ์ลผลติมงัคดุของเกษตรกรรายย่อยใหม้กีารแสดง
เครื่องหมายคุณภาพ Q เพื่อการน าเสนอขายผ่านช่องทางตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์  และพฒันามาตรฐาน
กรรมวธิกีารหบีห่อส าหรบัใชบ้รกิารขนสง่ผ่านผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์เมื่อสนิคา้ไปถงึมอืผูซ้ือ้ผลผลติมงัคุดยงัคงสภาพดี
และผูซ้ือ้ไดร้บัความพงึพอใจ ตลอดจนศกึษาความยนิดจี่ายของผูซ้ือ้ และประเมนิมลูค่าทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่ขึน้จากการ
ขายผลผลติแบบแสดงเครื่องหมายคุณภาพ Q ของเกษตรกร ผ่านช่องทางตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์  
(DGT Farm) ของ มกอช. 

 
6. ระดบัความพรอ้มเทคโนโลยี (Technology Readiness Level-TRL)  
 

ระดบั
ความ
พรอ้ม
ของ

เทคโนโล
ยี 

ค าอธิบายส าหรบั 

เทคโนโลยีทัว่ไป 

ใส่เครือ่งหมาย ✓ ระดบัความ
พรอ้มเทคโนโลยีของท่าน 

ปัจจบุนั (ก่อน
รบัทุน) 

เมือ่ส้ินสุด
โครงการ 

TRL 1 Basic principles observed ✓  

TRL 2 Technology concept formulated ✓  



TRL 3 Experimental proof of concept ✓  

TRL 4 Technology validated in lab ✓  

TRL 5 Technology validated in relevant environment ✓  

TRL 6 Technology demonstrated in relevant 
environment 

✓  

TRL 7 System prototype demonstration in operational 
environment 

 ✓ 

TRL 8 System complete and qualified  ✓ 

TRL 9 Actual system proven in operational 
environment 

 ✓ 

 
 
7. ปัญหาท่ีท าวิจยัและความส าคญัของปัญหา  

ผูบ้รโิภคสนิคา้เกษตรและอาหารไดใ้หค้วามส าคญักบัสขุภาพตอ้งการซือ้ผลผลติทีป่ลอดภยัไมส่ง่ผลรา้ยต่อสขุภาพ
ผูบ้รโิภค รฐับาลไทยโดยกรมวชิาการเกษตรไดก้ าหนดวธิกีารปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี าหรบัพชือาหาร (Good 
Agriculture Practices) หรอื GAP ตามมาตรฐาน มกษ. 9001-2556 และมเีกษตรรายย่อยผูผ้ลติมงัคุดในภาค
ตะวนัออกไดผ้่านการรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตรดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนหลายราย ดว้ยการซือ้มงัคุดเพื่อการสง่ออก
ของผูค้า้คนกลางทีผ่่านมา ตอ้งการซือ้ผลผลติของเกษตรทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน GAP ตามมาตรการการคา้ของ
ประเทศปลายทางทีส่ง่ออกไปจ าหน่าย เมื่อเกดิการระบาดของโรคโควดิ19 ขึน้ในฤดกูารเกบ็เกีย่วผลผลติมงัคุดปี 2563 
ประเทศปลายทางการสง่ออกผลผลติมงัคุดของภาคตะวนัออกไปจ าหน่ายหลกั คอื ประเทศจนี ซึง่เป็นตน้ก าเกดิการ
ระบาดของโรคโควดิ19 ไดปิ้ดประเทศ เป็นผลใหเ้กษตรกรรายยอ่ยขายผลผลติมงัคุดไดใ้นราคาตกต ่าลงเป็นล าดบั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เกษตรกรผูป้ลกูมงัคุดในจงัหวดัตราดไดร้บัความเดอืดรอ้นอย่างมาก ดว้ยจงัหวดัตราดไดปิ้ดจงัหวดั 
ผูซ้ือ้คนกลางทีจ่ะเดนิทางเขา้ไปซือ้มงัคุดในจงัหวดัตราดตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครองเสยีก่อน สง่ผลให้
มผีูซ้ือ้จ านวนน้อยราคาทีเ่กษตรกรขายตกต ่าลงอย่างมาก เกษตรกรบางรายไดข้ายผลผลติมงัคดุของตนผ่านสือ่สงัคม
ในกลุ่มเครอืขา่ยเพื่อนออนไลน์ ดงัเช่น facebook และ Line เพื่อเพิม่รายไดจ้ากการขายผลผลติของตน ดว้ยการบรรจุ
ผลมงัคุดสดลงกล่องกระดาษโดยตรงเพื่อการขนสง่และสง่ใหไ้ปถงึมอืผูบ้รโิภคผ่านการใชบ้รกิารผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส์
ภายในประเทศ เมื่อผลผลติไปถงึมอืผูซ้ือ้มบีา้งเลก็น้อยทีพ่บว่าคณุภาพเสยีหายไม่สามารถบรโิภคได้ 
 ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ หรอื มกอช. ไดส้รา้งเวบ็ไซตต์ลาดสนิคา้เกษตร
มาตรฐาน- 
ออนไลน์ขึน้ คอื www.DGTFarm.com เพื่อเป็นช่องทางการตลาดใหผู้ซ้ือ้และผูข้ายสามารถตดิต่อซือ้ขายแลกเปลีย่น
กนัได ้
โดยไม่จ าเป็นตอ้งพบปะกนั โดยสนิคา้ทีเ่สนอขายบนเวบ็ไซทท์ัง้หมดเป็นสนิคา้ของเกษตรกรในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่ 
และเกษตรกรทัว่ไปทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน ซึง่ใหค้วามมัน่ใจกบัผูซ้ือ้ถงึความปลอดภยั และเป็นการสนบัสนุนเกษตรกร
ผูผ้ลติสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ อนัเป็นการสือ่สารสือ่ใหผู้ซ้ือ้สนิคา้รบัรูถ้งึขอ้มลูผูผ้ลติ
สนิคา้เกษตรและอาหารทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน และขจดัปญัหาการมขีอ้มลูขา่วสารไม่เท่าเทยีมกนั (information 
asymmetrical problem) ทีม่อียูใ่นตลาดสนิคา้เกษตรและอาหารระหว่างผูผ้ลติและผูซ้ือ้ อย่างไรกด็ ีในปี 2563 มี
เกษตรกรสมคัรเขา้มาสมาชกิผูข้ายอยู่ในตลาดดงักล่าวเพยีง 1,089 ราย (ขอ้มลูจากอบรมเสรมิสรา้งความตระหนกัใน



การใชแ้ละแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิเมื่อวนัที ่24-25 สงิหาคม 2563) คดิเป็น
สดัสว่นน้อยมากเมื่อเทยีบกบัจ านวนเกษตรกรทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร 
 ในฤดกูารผลผลติปี 2563 ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิไดสุ้ม่เลอืกเกษตรผูไ้ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร หรอื GAP และขอใหเ้กษตรกรจดัสง่ผลผลติของตนมอบใหส้ านกังาน  มกอช. โดยสมคัร
ใจ เพื่อใชต้รวจสอบยนืยนัว่าผลผลติสนิคา้เกษตรมคีวามปลอด เมื่อพบว่าผลผลติของเกษตรกรผ่านการตรวจสอบ เพื่อ
เป็นการยนืยนัความปลอดภยั มกอช. ไดส้รา้งสตกิเกอรแ์ละป้ายแสดงเครื่องหมาย Q ตามมาตรฐานการแสดง
เครื่องหมายคุณภาพและจดัอบรมเสรมิสรา้งความตระหนกัในการใชแ้ละแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร
และอาหารแห่งชาต(ิเครื่องหมาย Q) ขึน้เมื่อวนัที ่24-25 สงิหาคม 2563 และมอบสตกิเกอรแ์ละแผ่นป้ายเครื่องหมาย Q 
ใหเ้กษตรกรผูผ้่านการอบรมน าไปใชแ้สดงบนสนิคา้ของตน ส าหรบัสือ่สารใหผู้ซ้ือ้รบัรูว้่าผลผลตินัน้มคีวามปลอดภยั 
และเกษตรสามารถแสดงเครื่องหมาย Q บนสนิคา้ของตนทีเ่สนอขายผลผลติผ่านช่องทางตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-
ออนไลน์  (DGT Farm) ของ มกอช. ไดโ้ดยไมม่ ี
ค่าใชจ้่าย 

เกษตรกรรายย่อยผูผ้ลติมงัคุดในภาคตลาดออกทีส่มคัรใจสง่ผลผลติของตนตรวจสอบคุณภาพสนิคา้เกษตร
และอาหาร และไดร้บัสตกิเกอรเ์ครื่องหมาย Q ในรุ่นแรกม ี2 ราย คอื นางสวุมิล บวับาน เกษตรกรรายย่อยในจงัหวดั
จนัทบุร ีและนายประทปี วงศศ์ร  เกษตรกรรายย่อยสมาชกิกลุ่มวสิาหกจิชุมชนตลาดกลางผลไม ้จงัหวดัตราด  ประเดน็
ทีเ่กษตรกรรายย่อยกงัวล คอื สนิคา้ผลผลติมงัคุดของตนทีจ่ะตดิสตกิเกอรแ์สดงเครื่องหมายคณุภาพ Q ส าหรบัเป็น
สนิคา้เสนอขายบนตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์  (DGT Farm) ของ มกอช.  รปูแบบทีเ่หมาะสมควรเป็น
อย่างไร?  น ้าหนกับรรจุผลผลติตน้ทางควรเป็นเท่าไร? เมื่อสนิคา้ไปถงึมอืลกูคา้แลว้ผลผลติทีม่สีภาพคุณภาพดยีงัมี
น ้าหนกัตรงตามค าสัง่ซือ้ และผูซ้ือ้ไดร้บัความพงึพอใจ  ตลอดจนการเพิม่กระบวนการผลติเป็นสนิคา้เพื่อการขายและ
แสดงเครื่องหมายคุณภาพ Q  นัน้ จะเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นไปไดข้ึน้เท่าไร? คุม้ค่ากบัการงลงทุนเพิม่ขึน้
หรอืไม?่ 

 

8. ผลงานหรอืโครงการในลกัษณะเดียวกนัหรอืท่ีเก่ียวข้องของท่านในช่วงท่ีผา่นมา (ถ้ามี)  

เจตน์จรรย ์ อาจไธสง (2558) ท าการวจิยัเรื่องอทิธพิลของการสือ่สารการตลาดต่อภาพลกัษณ์มงัคุด โดยท าการ
พฒันาสือ่วดีทีศัน์ และสือ่ภาพชดุความรูเ้กีย่วกบัมงัคุด  ณ สวนออ้มอารฟีารม์ 12/4  หมู่ที ่1 บา้นทุ่งสะพาน ต าบลชาก
ไทย อ าเภอเขาคชิฌกฏู จงัหวดัจนัทบุร ีหลงัจากสรา้งสือ่แลว้น าไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ
ของสือ่ทีใ่ชใ้นการสือ่สารการตลาดต่อการเกดิความรูเ้กีย่วกบัคณุภาพมงัคุด และวเิคราะหถ์งึอทิธพิลของชนิดของสือ่ต่อ
ความรู ้การรบัรูคุ้ณค่าและภาพลกัษณ์มงัคุด พบว่า 1) การสือ่สารการตลาดดว้ยสือ่แตกต่างกนั  มผีลต่อความรู้
เกีย่วกบัมงัคุดแตกต่างกนั  ขนาดของอทิธพิลอยู่ในระดบัมาก  (ชนิดของสือ่มผีลต่อความรูใ้นระดบัมาก)  2) ความรู้
เกีย่วกบัคุณภาพผลไมไ้ทย มผีลต่อการรบัรูคุ้ณค่าไม่แตกต่างกนั 3) ความรูเ้กีย่วกบัคุณภาพผลไมไ้ทยมผีลต่อ
ภาพลกัษณ์คุณภาพของผลไม ้และภาพลกัษณ์มงัคุด  4) การรบัรูคุ้ณค่ามผีลต่อการรบัรูคุ้ณภาพและภาพลกัษณ์รวม 
5) ชนิดของสือ่มคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์ คอื ภาพลกัษณ์รวม มคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์ของมงัคุด อยู่ในระดบั
มาก 0.81  ขนาดของอทิธพิลอยูใ่นระดบัน้อยทุกสือ่ (ชนิดของสือ่มผีลต่อภาพลกัษณ์มงัคุดในระดบัน้อย) หลงัการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ  พบว่า ความรูเ้กีย่วกบัคุณภาพผลไมไ้ทยแตกต่างกนั มผีลต่อการรบัรูค้ณุค่าแตกต่างกนั  โดย
การรบัรูคุ้ณค่าเป็นตวัท านายภาพลกัษณ์มงัคุดไดม้ากทีส่ดุ  

ดงันัน้ โครงการวจิยันี้จงึมุ่งทีจ่ะต่อยอดงานวจิยัเดมิทีพ่บว่า การสือ่สารการตลาด โดยเฉพาะชนิดของสือ่มี
ความสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์ของมงัคุด อยู่ในระดบัมาก 0.81  และความรูเ้กีย่วกบัคุณภาพผลไมไ้ทยแตกต่างกนั มผีล
ต่อการรบัรูคุ้ณค่าแตกต่างกนั  โดยการรบัรูคุ้ณค่าเป็นตวัท านายภาพลกัษณ์มงัคุดไดม้ากทีส่ดุ ซึง่คณะผูว้จิยัจะ
ด าเนินการพฒันานวตักรรมทางการตลาดโดยใชบ้รรจุภณัฑเ์ป็นสื่อในการสือ่สารการตลาด แสดงเครื่องหมาย Q จาก 
มกอช. เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์สนิคา้มงัคุดทีเ่ป็นมาตรฐาน  โดยมุง่หวงัใหผู้ซ้ือ้ไดร้บัความพงึพอใจ ในสนิคา้มงัคุดทีไ่ดร้บั 
ณ ปลายทาง และมคีวามยนิดจีา่ยในราคาทีเ่พิม่ขึน้ อนัจะน าไปสูก่ารสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิใหส้งูขึน้ 



9. ขอ้มูลดา้นตลาดและลูกคา้เป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายผูซ้ือ้สนิคา้ คอื สมาชกิของเวบ็ไซท ์www.DGTFarm.com ทีเ่ป็นผูซ้ือ้ ซึง่มอียูจ่ านวน 1,381 ราย 
(ขอ้มลูจากอบรมเสรมิสรา้งความตระหนกัในการใชแ้ละแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิเมื่อวนัที ่24-25 สงิหาคม 2563) ซึง่เป็นกลุ่มผูซ้ือ้ทีใ่หค้วามใสใ่จกบัสนิคา้เกษตรและอาหารทีไ่ดร้บัการรบัรอง
มาตรฐาน มทีัง้ผูซ้ือ้เพื่อการบรโิภค และผูซ้ือ้เพื่อการขายต่อ  ดว้ยในปจัจุบนั การใสใ่จสขุภาพของผูบ้รโิภคมมีากขึน้ 
สะทอ้นภาพไดจ้ากจ านวนสมาชกิผูซ้ือ้ในเวบ็ไซทด์งักล่าวมแีนวโน้มสงูขึน้  ขอ้มลูเมื่อวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 มี
จ านวนผูซ้ือ้ 1,111 ราย1 จะเหน็ว่าภายในเวลา 6 เดอืนสมาชกิผูซ้ือ้มจี านวนเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 24.30  

10. จดุเด่นของผลงานเทียบกบัคูแ่ข่ง  

            ฤดกูาลเกบ็เกีย่วผลผลติมงัคุดของภาคตะวนัออกอยู่ในช่วงเดอืนเมษายน-กรกฎาคม ของทุกปี ผูผ้ลติทีผ่่าน
การรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร ไดร้บัสตกิเกอรเ์ครื่องหมาย Q จาก มกอช. มเีพยีง 2 ราย การพฒันา
รูปแบบสนิคา้เพื่อขายผ่านตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ หรอื DGT Farm ของ มกอช.  ในช่วงเวลาดงักล่าว 
ยงัมคีู่แข่งน้อย คู่แข่งทีส่ าคญั คอื เกษตรกรรายอื่นและคนกลางทีข่ายมงัคุดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ รูปแบบสนิคา้ทีจ่ะ
พฒันาขึน้มจีุดเด่นและจุดดอ้ยเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ ดงันี้ 

หวัข้อเปรียบเทียบ 
ผลิตภณัฑ ์/เทคโนโลยี

จากงานวิจยั 

คู่แข่ง 
(เกษตรอ่ืนผูข้ายผา่นส่ือ

สงัคม) 

การรกัษาคุณภาพสนิคา้เมื่อไปถงึมอื
ลกูคา้ 

รกัษาคุณภาพได ้99% ใน
เวลา 10 วนั 

อาจรกัษาคุณภาพได ้ไม่ถงึ 
99% ในเวลา 10 วนั 

การฉีกขาดของกล่องหบีห่อขนสง่ 
สง่ผลกระทบต่อผลผลติ 

 

ผลผลติบรรจุในบรรจุภณัฑ์
ทีแ่ขง็แรงเป็นสนิคา้ และ
สนิคา้บรรจุในกล่องหบีห่อ
เพื่อการขนสง่อกีชัน้หนึ่ง 
การฉีกขาดของกล่องหบี
ห่อขนสง่ จะสง่ผลกระทบ
ต ่าต่อผลผลติทีอ่ยูใ่นบรรจุ
ภณัฑ ์

ผลผลติบรรจุลงในกล่องหบีห่อ
ขนสง่โดยตรง เมื่อกล่องหบีห่อ
ฉีกขาดจะสง่ผลกระทบโดยตรง

ต่อผลผลติมงัคุด 

การรบัรองคุณภาพความปลอดภยั 

มสีตกิเกอรห์รอื
เครื่องหมายQ ตดิบนหบี
ห่อสนิคา้ สือ่สารถงึ
กระบวนการผลติของ
เกษตรกรว่าผลผลติทีม่ี
ความปลอดภยัต่อสขุภาพ 

ไม่มสีตกิเกอรเ์ครื่องหมาย Q 
แสดงบนหบีห่อสนิคา้ 

ความเชื่อมัน่ในความปลอดภยัต่อสขุภาพ
ของผูซ้ือ้ 

สงูกว่า น้อยกว่า 

ตน้ทุนสนิคา้ สงูกว่า ต ่ากว่า 
  
11. ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัรว่มทุน และแผนการน างานวิจยัไปใช้ประโยชน์ / การท าตลาด  

                                           
1

 ขอ้มูลจาก https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1825581 



กลุ่มวสิาหกจิชมุชนตลาดกลางผลไม ้จงัหวดัตราด  เกดิขึน้จากการรวมกลุ่มกนัของเกษตรกรในต าบลทุ่ง
นนทร ีอ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด เกษตรกรทีร่วมกลุ่มกนัเป็นเกษตรรายย่อยทีป่ลกูมงัคุดเป็นพชืหลกั และมกีารปลกู
ทุเรยีน เงาะ และลองกอง ผสมผสานดว้ย  จดัตัง้กลุ่มวสิาหกจิขึน้เมื่อวนัที ่ 30 สงิหาคม 2561 มวีตัถุประสงค ์คอื 1) 
เพื่อสง่เสรมิใหเ้กษตรกรมกีารรวมกลุ่มชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ในการประกอบกจิการดา้นการผลติ/การขายผลผลติ 2) 
เพื่อสง่เสรมิใหเ้กษตรกรร่วมกนัแกไ้ขปญัหาการผลติ และการตลาด 3) เพื่อเป็นศนูยก์ลางรบัความรูใ้นการถ่ายทอด
วชิาการไปสูเ่กษตรกร และ 4) เพื่อใชก้ระบวนการกลุ่มในการพฒันาเกษตรกรใหม้คีวามมัน่คงในการประกอบอาชพี 
สามารถพึง่พาตนเองได ้

ปญัหาการระบาดของโรคโควดิ 19 ทีเ่กดิขึน้ในช่วงฤดกูาลเกบ็เกีย่วผลผลติมงัคุดในปี 2563 สง่ผลให้
เกษตรกรผูผ้ลติมงัคุดในจงัหวดัตราดขายผลผลติมงัคุดไดใ้นราคาต ่า อนัเป็นผลจากมาตรการป้องกนัการระบาดของ
โรคโควดิ 19 ของจงัหวดั มผีูซ้ือ้คนกลางจ านวนน้อยทีเ่ขา้มารบัซือ้ผลผลติจากเกษตรกร และรบัซือ้ไดไ้ม่ทัว่ถงึ 
เกษตรกรสมาชกิของกลุ่มฯ ต่างประสบความยากล าบากในการขายผลผลติของตน ในปจัจุบนั แมว้่าการระบาดของโรค
ระบาดโควดิ 19 ในไทยจะควบคุมไดแ้ละอยูใ่นภาวะปกตแิลว้กต็าม แต่มาตรการป้องกนัการระบาดยงัคงด าเนินการอยู่
แบบผ่อนปรน แนวทางหนึ่งในการช่วยเหลอืเกษตรกรรายย่อยกลุ่มดงักล่าว คอื การชว่ยพฒันารปูแบบสนิคา้มงัคุดของ
เกษตรกรใหม้คีวามเป็นมาตรฐานสามารถน าเสนอขายผ่านตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ หรอื DGT Farm 
ของ มกอช. ไดใ้นฤดกูาลผลผลติของปีต่อๆ ไป 

เหตุผลส าคญัทีก่ลุ่มเขา้ร่วมการวจิยัเพื่อพฒันารปูแบบสนิคา้มงัคุดของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนตลาดกลางผลไม ้
จงัหวดัตราด  สมาชกิของกลุ่ม คอื นายประทปี  วงศศ์ร ซึง่เป็นเลขานุการกลุ่มฯ เป็นเกษตรกรทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
ผลผลติมงัคุดปี 2563 โดย มกอช. และไดร้บัการยนืยนัรบัรองว่าผลผลติมงัคุดมคีวามปลอดภยัต่อการบรโิภค ไดร้บั
สตกิเกอรเ์ครื่องหมาย Q จาก มกอช. ตลอดจนไดผ้่านการอบรมเสรมิสรา้งความตระหนกัในการใชแ้ละแสดง
เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ(เครื่องหมาย Q) เมื่อวนัที ่24-25 สงิหาคม 2563  การ
เขา้ร่วมท าวจิยัครัง้นี้จะไดร้บัรปูแบบมาตรฐานบรรจภุณัฑม์งัคุดของกลุ่มทีม่กีารแสดงเครื่องหมาย Q บนสนิคา้ และ
สามารถน าเสนอขายผลผลติมงัคุดของตนผ่านตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ หรอื DGT Farm ของ มกอช. ได ้
ตลอดจนไดร้บัรูถ้งึความคุม้ค่าของการลงทุนเพิม่เพื่อด าเนินการใหผ้ลผลติอยูใ่นรปูแบบมาตรฐานดงักล่าว 

เมื่อไดร้บัตน้แบบมาตรฐานบรรจุภณัฑม์งัคุดของกลุ่มฯ จากงานวจิยัแลว้ กลุ่มฯ จะใชต้น้แบบนัน้น าเสนอขาย
ผลผลติมงัคุด ปีการผลติ 2564 ผ่านตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ หรอื DGT Farm ของ มกอช.  เมื่อไดร้บั
ค าสัง่ซือ้จากผูซ้ือ้ผ่าน DGT Farm เกษตรกรทีไ่ดร้บัค าสัง่ซือ้จะคดัสรรและบรรจุผลผลติมงัคุดลงในบรรจภุณัฑต์าม
ตน้แบบและกรรมวธิทีีง่านวจิยัคน้พบว่าเป็นวธิทีีด่สีามารถรกัษามาตรฐานคุณภาพผลมงัคุดไดด้เีมื่อสง่ผลผลติผ่านผู้
ใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ปถงึมอืผูซ้ือ้ 
 
12. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั (โครงการตอ้งการศกึษาหรอืพฒันาต่อยอดในเรือ่งใด ระบุเป็นขอ้ๆ)   

1.เพื่อเขา้ร่วมสนองพระราชด ารโิครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ  
2.เพื่อศกึษาความยนิดจี่ายของผูซ้ือ้ส าหรบัผลผลติทีแ่สดงเครื่องหมายรบัรองคุณภาพสนิคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิ(เครื่องหมาย Q)  
3. เพื่อพฒันารปูแบบบรรจุภณัฑผ์ลผลติมงัคุดมาตรฐานของกลุ่มวสิาหกจิชมุชนตลาดกลางผลไม ้จงัหวดั
ตราด 
4. เพื่อประเมนิมลูค่าทางเศรษฐกจิสนิคา้เกษตรดว้ยการใชน้วตักรรมการตลาดและการแสดงเครื่องหมาย
รบัรองคุณภาพสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(เครื่องหมาย Q) ของเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลติมงัคุด จงัหวดั
ตราดและจนัทบุร ี  
5. เพื่อถ่ายทอดรปูแบบมาตรฐานบรรจุภณัฑผ์ลผลติมงัคุดใหก้บักลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจงัหวดัจนัทบุร ี

 

 



 

13. ระเบียบวิธีวิจยั (ระบุขัน้ตอน กระบวนการวจิยัเป็นขอ้ๆ) 

 การวจิยันี้ เป็นแบบผสานวธิ ี(Mixed-method Research: MMR) ระหว่างการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) 
โดยใชแ้บบสอบถามรวบรวมขอ้มลู และการวจิยัเชงิทดลอง (Experiment Research) โดยใชแ้บบบนัทกึผลการทดลอง 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์กระบวนการวจิยัเป็นดงันี้ 

1. การพฒันารปูแบบบรรจภุณัฑผ์ลผลิตมงัคดุเพือ่ขายผา่นตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ หรอื 
DGT Farm ของ มกอช. การพฒันารปูแบบบรรจภุณัฑผ์ลผลติมงัคุด แบ่งเป็นขัน้ตอน ดงันี้ 

         1.1 ขัน้การออกแบบบรรจภุณัฑ ์ ด าเนินการดงันี้ 
      1) ศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง็ตวัของเปลอืกมงัคุด แมว้่าการแขง็ตวัของเปลอืกมงัคุดจะไม่สง่ผลต่อ

เน้ือมงัคุดทีใ่ชร้บัประทานแต่เมือ่ผลมงัคุดไดร้บัการตกกระแทก การถูกบบี การเกดิบาดแผล จะก่อเกดิความเสยีหาย
ทางกายภาพ สง่ผลใหเ้กดิการแขง็ตวัของเปลอืกมงัคุดทีแ่สดงวา่ผลมงัคุดคุณภาพไม่ด ีงานวจิยัในระดบั TRL1 ทีม่กีาร
เผยแพร่ตพีมิพม์าก่อน คอื งานวจิยั การแขง็ตวัของเปลอืกผลมงัคุดหลงัการตกกระทบ ของสายชล  เกตุษา (2005) 
และศกึษาการสญูเสยีน ้าหนกัของผลมงัคุด หลงัการเกบ็เกีย่วผลมงัคุดจะมนี ้าหนกัลดลงตลอดเวลา งานวจิยัในระดบั 
TRL1 ทีม่กีารเผยแพร่ตพีมิพม์าก่อน คอื Postharvest technologies for mangosteen (Garcinia mangostana L.) 
conservation (Castro & et al, 2012) รวมทัง้ศกึษากรสญูเสยีคณุภาพของผลมงัคุดจากการขนสง่จากงานวจิยัในระดบั 
TRL 5 เรื่อง Quality Loss Assessment and An Optimization Approach for Scheduling Fresh Fruit Exporting 
Operations (Kamhangwong & et al. 2016) และตน้ทุนการขนสง่ในระบบโซ่อุปทานตลาดมงัคดุ  จากงานวจิยัเรื่อง 
Logistics Cost Structure for Mangosteen Farmers in Thailand (Ongkunaruk & Piyakarn, 2011) 

     2) ศกึษาวสัดุทีเ่หมาะสมส าหรบัใชท้ าบรรจุภณัฑท์ีส่ามารถรกัษาคุณภาพผลมงัคุดไดด้ ีจากงานวจิยัทีม่กีาร
เผยแพร่ตพีมิพม์าก่อน อาท ิการพฒันาบรรจภุณัฑม์งัคุดแช่เยอืกแขง็ ของไพรรตัน์ โภโณดร และรุจริา กจิธารทอง 
(2535) ซึง่ไดท้ าการวจิยัในระดบั TRL3    

      3) ศกึษาแนวคดิในการพฒันาบรรจุภณัฑส์นิคา้ทางการเกษตร จากงานวจิยัทีม่กีารเผยแพร่ตพีมิพม์าก่อน 
อาท ิการพฒันาบรรจุภณัฑส์นิคา้ทางการเกษตรเพื่อการท่องเทีย่วจงัหวดันครปฐม ของสภุาวด ีพนสัอ าพน และ ศรี
สดุา ลลีาสวุฒัน์ (2554) ซึง่ท าวจิยัในระดบั TRL2 & 6 กล่องบรรจุภณัฑส์ าหรบัผลไมส้ดเพื่อเป็นของขวญั ของไชยวฒุ ิ
เกตหลมิ (2553) ซึง่ท าวจิยัในระดบั TRL2 & 3  

      4) ศกึษาผลการใชแ้บบบรรจุภณัฑส์ าหรบัผลผลติพชืผลไม ้จากการคน้ควา้งานวจิยัทีม่กีารเผยแพรต่พีมิพม์า
ก่อน มกีารทดสอบผลดา้นความคดิเหน็ของผูซ้ือ้เกีย่วกบับรรจุภณัฑผ์ลผลติเกษตรเมื่อบรรจุภณัฑน์ าไปใชป้ระกอบการ
คา้ปลกีผลผลติการเกษตร และมกีารทดสอบบรรจภุณัฑด์า้นการท าหน้าทีร่บัน ้าหนกับรรจุ (งานวจิยัในระดบั TRL5&6)  
สว่นการทดสอบบรรจุภณัฑข์นสง่มนัคุดดว้ยกล่องกระดาษมกีารทดสอบในหอ้งปฏบิตักิาร (TRL5) จากงานวจิยั 
Improvement of the Technology Packaging for the Transportation of Mangosteen (Yulianti & et al., 2010) 
อย่างไรกด็ ีในเบือ้งตน้ยงัไม่ปรากฏงานศกึษาเกีย่วกบัผลการใชร้ปูแบบบรรจุภณัฑส์ าหรบัผลผลติมงัคุดเพื่อการขน
สง่ผ่านผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีท่ าการทดสอบตามสภาพแวดลอ้มจรงิ  

      5) สงัเคราะหผ์ลศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อการแขง็ของเปลอืกมงัคุด รปูแบบบรรจภุณัฑผ์ลผลติ
การเกษตรทีม่กีารทดสอบมาก่อน และใชแ้นวคดิแบบแผนการคดิ (mental model) ส าหรบัออกแบบบรรจุภณัฑส์ าหรบั
ผลผลติมงัคุดเพื่อการขายผ่านตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ หรอื DGT Farm ของ มกอช. ซึง่การออกแบบ
ตามแนวคดิน้ีไดผ้่านการพสิจูน์แลว้ในงานวจิยักล่องบรรจุภณัฑส์ าหรบัผลไมส้ดเพื่อเป็นของขวญัทีน่ าเสนอโดยไชยวฒุ ิ
เกตหลมิ (2553) สามารถน าแนวคดิมาใชใ้นการสือ่สารการตลาดบนบรรจุภณัฑ ์
            6) ผลติตน้แบบบรรจภุณัฑแ์ละก าหนดกรรมวธิกีารหบีห่อผลผลติมงัคุดเพื่อการขนสง่ผ่านผูใ้หบ้รกิารโลจิ

สตกิส ์

         1.2 ขัน้การทดสอบสาธติบรรจุภณัฑต์น้แบบในสภาพแวดลอ้มจรงิทีเ่กีย่วขอ้ง (TRL6)  ด าเนินการดงันี้ 



   ขอ้มลูการทดสอบเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ  การสญูเสยีน ้าหนกัผลมงัคุดใชข้อ้มลูท าการเพื่อทดสอบค่าเฉลีย่  
สว่นการสญูเสยีคุณภาพใชข้อ้มลูท าการเพื่อทดสอบค่าเฉลีย่  ตวัอย่างทีใ่ชท้ าการทดสอบ คอื ผลผลติมงัคุดบรรจุใน
บรรจุภณัฑ ์1 แพค็  ประชากร คอื สมาชกิผูซ้ือ้ของตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ จ านวน 1,381 ราย โดย
สมมตฐิานว่าหนึ่งรายมกีารสัง่ซือ้  1 ครัง้  การค านวณขนาดตวัอย่างแยกเป็นกรณีการทดสอบคา่เฉลีย่ และกรณีการ
ทดสอบสดัสว่น เลอืกขนาดตวัอย่างจากรณีทีม่คี่ามากสดุ สมการทีใ่ชค้ านวณเป็นดงันี้ (Levine & et al., 2008) 

   การก าหนดขนาดตวัอย่างเพื่อการทดสอบค่าเฉลีย่ :  n = 2e

22Z 

 

   การก าหนดขนาดตวัอย่างเพื่อการทดสอบสดัสว่น :  n = 2e

)1(2Z 

 
   โดย n คอื ขนาดตวัอย่าง  Z คอื ค่าสถติ ิZ ทีช่่วงความเชื่อมัน่ 99%  σ คอื  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของการ
สญูเสยีน ้าหนกั (ในทีน่ี้ใชค้่าคาดหมายจากงานวจิยัทีม่มีาก่อน)  π คอื ค่าสดัสว่นความเสยีหาย (ในทีน่ี้ใชค้่าคาดหมาย
จากงานวจิยัทีม่มีาก่อน) และ e คอื ค่าคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้
  ผลการศกึษาจากหอ้งทดลองพบว่าทีอุ่ณหภูม ิ25 °C ผลมงัคุดเกดิการสญูเสยีน ้าหนกัสงูสดุ 20% ในเวลา 10 
วนั(Castro & et al, 2012) และ Yulianti & et al. (2010) ไดก้ารพฒันาบรรจภุณัฑเ์พื่อการขนสง่มงัคุดโดยใชก้ล่อง
กระดาษลกูฟูก และสวมใสโ่ฟมตาขา่ย (net foam) ผลมงัคุดก่อนบรรจุลงกล่องบรรจภุณัฑ ์ผลการทดสอบใน
หอ้งทดลองพบว่าเกดิ 
ความเสยีหายทางกายภาพพบวา่มอีตัราสงูสดุ 2.5% 
  การค านวณก าหนดขนาดตวัอยา่งส าหรบัการทดสอบค่าเฉลีย่น ้าหนกัสญูเสยี ทีค่วามคลาดเคลือ่น 0.25 kg 
ไดเ้ท่ากบั  14 ตวัอย่าง ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 99%  และส าหรบัการทดสอบสดัสว่นการเสยีหายทางกายภาพของ
ผลผลติ ทีค่วามคลาดเคลื่อน 0.1 ไดเ้ท่ากบั  14 ตวัอย่าง ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 99%  จงึเลอืกก าหนดขนาดตวัอย่าง
เท่ากบั 30 ตวัอย่าง 
   ขอ้มลู ทีต่อ้งการจดัเกบ็ในการทดสอบมดีงันี้ 
   1) น ้าหนกั  มกีารจดัเกบ็ขอ้มลู 2 ครัง้ต่อหนึ่งตวัอย่าง ครัง้แรก น ้าหนกัผลมงัคุดก่อนจะบรรจลุงบรรจุภณัฑ ์ 
และครัง้ที ่2 น ้าหนกัผลมงัคุดหลงัการทดสอบผ่านสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อวดัการลดลงของน ้าหนกัผลมงัคุดเมื่อ
สง่ไปถงึมอืลกูคา้ วดัน ้าหนกัรวมเป็น กโิลกรมั  โดยแบ่งตวัอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม ตามระดบัขนาดผลมงัคุด ดงันี้ 

ระดบัขนาดผล น ้าหนกัต่อผล (กรมั) 
1 >100 
2 >85-100 
3 >70-85 
4 >55-70 
5 >30-55 

             ทีม่า: มาตรฐานสนิคา้เกษตร มงัคุด (มกษ. 2-2556) 
 
   2) สขีองผลมงัคุด  มกีารจดัเกบ็ขอ้มลู 2 ครัง้ต่อหนึ่งตวัอย่าง ครัง้แรก ระยะสผีลมงัคุดก่อนจะบรรจุลงบรรจุ
ภณัฑแ์ละครัง้ที ่2 ระยะสผีลมงัคุดหลงัการทดสอบผ่านสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อวดัการพฒันาเปลีย่นแปลงสขีอง
ผลมงัคุดเมื่อ 
สง่ไปถงึมอืผูซ้ือ้ วดัสตีามดชันีการเกบ็เกีย่วผลมงัคุด  ดงันี้ 

ผลมงัคุด ระยะการพฒันา ลกัษณะของผลมงัคุด 



 

ระยะที ่1 -ผลมสีเีขยีว 
-มยีางในเปลอืกมาก 
-เน้ือและเปลอืกไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

 

ระยะที ่2 -ผลมสีเีขยีวอ่อน และเริม่มจีุดประสมี่วงแดง 
-เน้ือและเปลอืกแยกออกจากกนัไดย้ากถงึ       
ปานกลาง 

 

ระยะที ่3 -ผลมสีชีมพกูระจายทัว่ผล 
-มยีางในเปลอืก 
-เน้ือและเปลอืกแยกออกจากกนัได ้ปานกลาง 

 

ระยะที ่4 -ผลมสีแีดงอมม่วง 
-มยีางในเปลอืก 
 

 

ระยะที ่5 -ผลมสีมี่วงอมแดง 
-ไม่มยีางในเปลอืก 
-เน้ือและเปลอืกแยกออกจากกนัไม่ทนต่อแรงกด 
-เป็นระยะทีเ่ริม่รบัประทานได ้

 

ระยะที ่6 -ผลมสีมี่วงเขม้หรอืสมี่วงด า 
-ไม่มยีางในเปลอืก 
-เน้ือและเปลอืกแยกออกจากกนัไม่ทนต่อแรงกด 

 ทีม่า: มาตรฐานสนิคา้เกษตร มงัคุด (มกษ. 2-2556) 
 
   3) คุณภาพผลมงัคุด  มกีารจดัเกบ็ขอ้มลู 2 ครัง้ต่อหนึ่งตวัอย่าง ครัง้แรก คุณภาพผลมงัคุดก่อนจะบรรจุลง
ใน บรรจภุณัฑ ์และครัง้ที ่2 คุณภาพผลมงัคุดหลงัการทดสอบผา่นสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อวดัการเปลีย่นแปลง
ของคุณภาพผลมงัคุดเมื่อสง่ไปถงึมอืผูซ้ือ้ วดัคุณภาพตามชัน้คณุภาพผลมงัคุด  ดงันี้ 
                 (1) ชัน้พเิศษ (Extra class)  ผลมงัคุดมคีุณภาพดทีีส่ดุ มกีลบีเลีย้งและขัว้ผลสมบรูณ์ ผลมตี าหนิได้
เลก็น้อย โดยต าหนิทีผ่วิโดยรวมตอ้งไม่เกนิ 10% ของพืน้ทีผ่วิของผลมงัคุด มเีน้ือแกว้ และ/หรอืเน้ือมยีางเหลอืงใน
ผลไดไ้ม่เกนิ 5% ของจ านวนผลหรอืน ้าหนกั ความผดิปกตหิรอืต าหนิตอ้งไมม่ผีลกระทบต่อลกัษณะภายนอก คุณภาพ
ของเน้ือมงัคุด คุณภาพระหว่างการเกบ็รกัษา และการจดัเรยีงเสนอในภาชนะบรรจุ 

     (2) ชัน้หนึ่ง (Class I) ผลมงัคุดมคีุณภาพด ีอาจมคีวามผดิปกตหิรอืต าหนิไดเ้ลก็น้อย ดงัต่อไปนี้ 
          - ความผดิปกตเิลก็น้อยดา้นรปูทรงและส ี
          - ต าหนิเลก็น้อยทีผ่วิซึง่เกดิจากรอยขดีขว่น รอยแผลตืน้ๆ และร่องรอยการท าลายของศตัรพูชื โดย

ขนาดของต าหนิทีผ่วิโดยรวมตอ้งไม่เกนิ 30% ของพืน้ทีผ่วิของผลมงัคุด 
          - มเีน้ือแกว้ และ/หรอืเนื้อมยีางเหลอืงในผลไดไ้ม่เกนิ 10% ของจ านวนผลหรอืน ้าหนัก ความผดิปกติ

หรอืต าหนิ ไมม่ผีลกระทบต่อลกัษณะภายนอก คุณภาพของเน้ือมงัคุด คุณภาพระหว่างการเกบ็รกัษา และการจดัเรยีง
เสนอในภาชนะบรรจ ุ

     (3) ชัน้สอง (Class II)  ผลมงัคุดมคีุณภาพตามขอ้ก าหนดขัน้ต ่า ผลมงัคุดมคีวามผดิปกตหิรอืต าหนิได้
ดงัต่อไปนี้ 
          - ความผดิปกตดิา้นรปูทรงและส ี
          - ต าหนิทีผ่วิซึง่เกดิจากรอยขดีขว่น รอยแผลตืน้ๆ และรอ่งรอยการท าลายของศตัรพูชื โดยขนาดของ 

ต าหนิทีผ่วิโดยรวมตอ้งไม่เกนิ 50% ของพืน้ทีผ่วิของผลมงัคุด 



                      - เน้ือแกว้ และ/หรอืเนื้อมยีางเหลอืงในผลไดไ้ม่เกนิ 20% ของจ านวนผลหรอืน ้าหนกัความผดิปกติ
หรอืต าหนจิะตอ้งไมม่ผีลกระทบต่อลกัษณะภายนอก คุณภาพของเน้ือมงัคุด คุณภาพระหว่างการเกบ็รกัษา และการ
จดัเรยีงเสนอในภาชนะบรรจ ุ
 การทดสอบจะท าการศกึษา 3 ปจัจยั คอื การสญูเสยีน ้าหนกั การเสยีหายทางกายภาพ ความผดิพลาดของ
การจดัสง่ และระยะเวลาการขนสง่ การสญูเสยีน ้าหนกั ศกึษาจากขอ้มลูน ้าหนกัผลมงัคุดรวม ณ วนัจดัสง่ และน ้าหนกั
ผลมงัคุดรวม ณ วนัทีผู่ซ้ือ้ไดร้บัมอบสนิคา้  การเสยีหายทางกายภาพศกึษาจากขอ้มลูน ้าหนกัผลมงัคุดทีผู่ร้บัสนิคา้
ตรวจสอบดว้ยสายตาพบผลมสีภาพเปลอืกแตก และเปลอืกแขง็  และความผดิพลาดของการจดัสง่ ศกึษาจากขอ้มลู
ระดบัขนาดผล ระยะสทีีพ่ฒันา และชัน้คุณภาพ เปรยีบเทยีบขอ้มลู ณ วนัจดัสง่ และขอ้มลูเมื่อผูซ้ือ้ไดร้บัมอบสนิคา้ 
และระยะเวลาการขนสง่ศกึษาจากขอ้มลูวนัทีจ่ดัสง่ และวนัทีผู่ซ้ือ้ไดร้บัมอบสนิคา้  
 วธิกีารทดสอบ ปฏบิตัดิงันี้ 

      1) ค่าคาดหมายผลการทดสอบบรรจุผลผลติมงัคุดทีพ่ฒันาขึน้จะสามารถรกัษาคุณภาพผลผลติมงัคุดไดด้ไีม่
น้อยว่า 99 %  เมื่อผ่านการขนสง่เป็นระเวลา 10 วนั  

2) บรรจุผลผลติมงัคุดลงบรรจุภณัฑต์ามรปูแบบสนิคา้ทีอ่อกแบบไว ้เรยีกว่า 1 แพค็ บนัทกึขอ้มลู ขนาด
น ้าหนกัผล  น ้าหนกัผลรวมสทุธ ิระยะของสผีล  คุณภาพผลโดยรวม 

      3) บรรจุแพค็ผลผลติมงัคุดลงกล่องหบีห่อขนสง่  ก าหนดการทดสอบแยกเป็น 2 กรณี คอื กรณีหนึ่งกล่อง
บรรจ ุ3 แพค็ และ กรณีหนึ่งกลอ่งบรรจุ 5 แพค็ 

      4) จดัวางกล่องหบีห่อผลผลติมงัคุดบนรถขนาดเลก็ บรรทกุวิง่บนทอ้งถนนทัว่ไปเป็นระยะเวลา 10 วนั  เมื่อ
ครบ 10 วนั บนัทกึขอ้มลู ขนาดน ้าหนกัผล  น ้าหนกัผลรวมสทุธ ิระยะของสผีล  คุณภาพผลโดยรวม  

         1.3 ขัน้การทดสอบบรรจุภณัฑต์น้แบบในระบบขนสง่ผ่านผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์(TRL7)  ด าเนินการดงันี้ 
    จ านวนตวัอย่าง และขอ้มลูทีต่อ้งการจดัเกบ็ในการทดสอบ ใชข้นาดตวัอย่างและขอ้มลูเดยีวกนักบัการ
ทดสอบในขัน้การทดสอบบรรจภุณัฑต์น้แบบในสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง (TRL6)  การทดสอบในขัน้น้ีแยกทดสอบ
เป็น 2 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่ม1 ทดสอบโดยใหเ้กษตรรายย่อยจงัหวดัตราดจดัสง่บรรจุภณัฑผ์ลผลติมงัคุดของตนไปยงัผูร้บั
ปลายทาง และกลุ่ม2 ทดสอบโดยใหเ้กษตรรายย่อยจงัหวดัจนัทบุรจีดัสง่บรรจภุณัฑผ์ลผลติมงัคดุของตนไปยงัผูร้บั
ปลายทาง 
   วธิกีารทดสอบ ปฏบิตัดิงันี้ 

        1) ค่าคาดหมายผลการทดสอบบรรจุผลผลติมงัคุดทีพ่ฒันาขึน้จะสามารถรกัษาคุณภาพผลผลติมงัคุดไดด้ไีม่
น้อยว่า 99 %  เมื่อขนสง่ผ่านผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ปถงึมอืผูร้บัปลายทาง  

  2) บรรจุผลผลติมงัคุดลงบรรจภุณัฑต์ามรปูแบบสนิคา้ทีอ่อกแบบไว ้บนัทกึขอ้มลู วนัจดัสง่ ขนาดน ้าหนกัผล  
(ระบุตวัเลขลงบรรจภุณัฑ)์  น ้าหนกัผลรวมสทุธ ิระยะของสผีล  ชัน้คุณภาพผลโดยรวม 

        3) บรรจุแพค็ผลผลติมงัคดุลงกล่องหบีห่อขนสง่  ก าหนดการทดสอบแยกเป็น 3 กรณี คอื หนึ่งกล่องบรรจ ุ2 
แพค็ หนึ่งกล่องบรรจุ 3 แพค็ และ กรณีหนึ่งกล่องบรรจุ 5 แพค็ 

        4) จดัสง่กล่องหบีห่อผลผลติมงัคุดถงึผูร้บั (แบบเจาะจง) ในภูมภิาคต่างๆ ของไทย ผ่านผูใ้หบ้รกิารโลจิ
สตกิส ์

        5) เมื่อผูร้บั (แบบเจาะจง) ปลายทาง ไดร้บัผลผลติมงัคุด บนัทกึขอ้มลู วนัไดร้บั ขนาดน ้าหนกัผล (ตวัเลขที่
ระบุอยู่บนบรรจภุณัฑ)์  น ้าหนกัผลรวมสทุธ ิระยะของสผีล  ชัน้คุณภาพผลโดยรวม และผลการตรวจสอบคุณภาพผล
มงัคุดทีไ่ดร้บั แลว้สง่ขอ้มลูยอ้นกลบัใหผู้ว้จิยั 

         1.4 ขัน้การทดสอบบรรจภุณัฑต์น้แบบในระบบการขายออนไลน์ผ่านผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์(TRL8)  ด าเนินการ
ดงันี้ 
    จ านวนตวัอย่าง และขอ้มลูทีต่อ้งการจดัเกบ็ในการทดสอบ การทดสอบในขัน้น้ีแยกทดสอบเป็น 2 กลุ่ม
ตวัอย่าง กลุ่ม 1 ทดสอบโดยใหเ้กษตรรายย่อยจงัหวดัตราดจดัสง่บรรจุภณัฑผ์ลผลติมงัคุดของตนไปยงัผูร้บัปลายทาง 
และกลุ่ม 2 ทดสอบโดยใหเ้กษตรรายย่อยจงัหวดัจนัทบุรจีดัสง่บรรจุภณัฑผ์ลผลติมงัคุดของตนไปยงัผูร้บัปลายทาง 



   วธิกีารทดสอบ ปฏบิตัดิงันี้ 
        1) ค่าคาดหมายผลการทดสอบบรรจุผลผลติมงัคุดทีพ่ฒันาขึน้จะสามารถรกัษาคุณภาพผลผลติมงัคุดไดด้ไีม่

น้อยว่า 99 %  เมื่อขนสง่ผ่านผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ปถงึมอืผูร้บั  
  2) ทดสอบดว้ยการโพสต ์ขายผลผลติมงัคุด ผ่านเครอืขา่ยสือ่สงัคมออนไลน์ ใน Facebook  และ line ทีเ่ป็น

กลุ่มเพื่อนและเครอืญาตขิองเกษตรรายย่อย เมื่อไดร้บัค าสัง่ซือ้แลว้ เกษตรกรเป็นผูป้ระสานขอความร่วมมอืขอใหผู้้
รบัสง่ขอ้มลูยอ้นกลบั ส าหรบัผูซ้ือ้ทีย่นิดใีหค้วามร่วมมอื จงึด าเนินการบรรจุผลผลติมงัคุดลงบรรจุภณัฑต์ามรปูแบบ
สนิคา้ทีอ่อกแบบไว ้บนัทกึขอ้มลู วนัจดัสง่ ขนาดน ้าหนกัผล (ระบุตวัเลขลงบรรจุภณัฑ)์  น ้าหนกัผลรวมสทุธ ิ ระยะของ
สผีล  และชัน้คุณภาพผลโดยรวม   

      3) บรรจุแพค็ผลผลติมงัคุดลงกล่องหบีห่อขนสง่  จดัสง่กล่องหบีห่อผลผลติมงัคุดผ่านผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์
โดยมจีดหมายขอความอนุเคราะห ์บนัทกึขอ้มลู วนัไดร้บั ขนาดน ้าหนกัผล (ตวัเลขทีร่ะบบุนบรรจุภณัฑ)์  น ้าหนกั
ผลรวมสทุธ ิ 
ระยะของสผีล  ชัน้คุณภาพผลโดยรวม และผลการตรวจสอบคณุภาพผลมงัคุดทีผู่ซ้ือ้ไดร้บั แลว้สง่ขอ้มลูกลบัใหผู้ว้จิยั  

การวเิคราะหข์อ้มลูการทดสอบ 
การสญูเสยีน ้าหนกั วเิคราะหจ์ากขอ้มลูน ้าหนกัผลรวมสทุธทิีไ่ดจ้ากการชัง่เป็นหน่วยกโิลกรมั กอ่นการบรรจุและ

เมื่อผลผลติไปถงึมอืผูซ้ือ้ ทดสอบค่าเฉลีย่การการสญูเสยีน ้าหนกัของประชากรเทยีบกบัการสญูเสยีน ้าหนกัทีร่ะยะเวลา 
10 วนั ทีไ่ดจ้ากการทดลองในหอ้งปฏบิตักิารของ Yulianti & et al. (2010) และทดสอบค่าเฉลีย่ระหว่าง 2 กลุ่มตวัอย่าง
ดว้ยสถติ ิt  

การเสยีหายทางกายภาพของผลมงัคุด วเิคราะหจ์ากขอ้มลูคุณภาพผลโดยรวมทีผู่ซ้ือ้ไดร้บั ณ ปลายทาง โดยการ
ตรวจสอบดว้ยสายตาและดุลพนิิจของผูซ้ือ้  ค านวณค่าสดัสว่นการเสยี และทดสอบค่าสดัสว่นการเสยีของประชากร
เทยีบกบัค่าเฉลีย่การเสยีของผลมงัคุดทีไ่ดจ้ากการทดสอบในหอ้งปฏบิตักิารของ Yulianti & et al. (2010) และทดสอบ
ค่าสดัสว่นระหว่าง 2 กลุ่มตวัอยา่งดว้ยสถติ ิt 

ความผดิพลาดของการจดัสง่ วเิคราะหจ์ากขอ้มลูขนาดน ้าหนกัผล  ระยะของสผีล  และชัน้คุณภาพผลโดยรวม  
ค านวณค่าสดัสว่นความผดิพลาดของการจดัสง่ และทดสอบค่าสดัสว่นระหว่าง 2 กลุ่มตวัอย่างดว้ยสถติ ิt 

ระยะเวลาการขนสง่ วเิคราะหจ์ากขอ้มลูวนัทีจ่ดัสง่และวนัทีไ่ดร้บัผลผลติของผูร้บัปลายทาง ค านวณค่าเฉลีย่ และ
ทดสอบ 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 2 กลุ่มตวัอย่างดว้ยสถติ ิt 

ผลการวเิคราะหท์ีไ่ดน้ ามาก าหนดน ้าหนกัมาตรฐานส าหรบัการบรรจุผลผลติ ณ ตน้ทาง และกรรมวธิมีาตรฐานใน
การบรรจุผลผลติลงบรรจุภณัฑแ์ละหบีห่อเพื่อการขนสง่ผ่านผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์ส าหรบัใหก้ลุ่มวสิาหกจิชมุชนฯ 
น าไปด าเนินงานขายผลผลติมงัคุดของตนผ่านตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ต่อไป 

2. การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสินค้าเกษตรด้วยการใช้นวตักรรมการตลาดและการแสดง
เครือ่งหมายรบัรองคณุภาพสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (เครือ่งหมาย Q) ของเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิต
มงัคดุ จงัหวดัตราดและจนัทบุรี 

    การประเมนิมลูค่าทางเศรษฐกจิและการตดิตามการน าบรรจภุณัฑต์น้แบบไปใชใ้นระบบการขายผ่านออนไลน์
ผ่านตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ หรอื DGT Farm ของ มกอช. ของกลุ่มวสิาหกจิชมุชนตลาดกลางผลไม ้
จงัหวดัตราด (TRL9)  ด าเนินการดงันี้ 

 1) ศกึษาความยนิดจี่ายของผูซ้ือ้ส าหรบัผลผลติมงัคุดทีแ่สดงเครื่องหมายรบัรองคุณภาพสนิคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาต ิ(เครื่องหมาย Q) โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ สง่เขา้กลุ่มไลน์ DGTfarm เพื่อน าผลการศกึษามา
ประเมนิมลูค่าเศรษฐกจิ และก าหนดค่าคาดหมายส าหรบัใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลการด าเนินงานของเกษตรกรทัง้ 2 กรณี
ตวัอย่าง เน่ืองดว้ยความยนิดจี่าย (Willingness To Pay: WTP) เป็นการเปิดเผยความพงึพอใจต่อผลติภณัฑใ์นตลาด 
(revealed preference)  ซึง่เป็นผลติภณัฑท์างเลอืกใหม่ทีต่่างไป (discrete choice) (Rahul, 2015) จากการศกึษา
งานวจิยัในเบือ้งตน้ พบว่าการแสดงเครื่องหมายรบัรองคุณภาพของแบรนด ์(brand commitment) มผีลต่อความยนิดทีี่



จะจ่าย (Koschate-Fischer & et al. 2012) เพศและอายุมผีลต่อความยนิดทีีจ่ะจ่าย (Kucher & et al. 2019) 
ภาพลกัษณ์ทางสงัคม (social image) สามารถท านายความยนิดทีีจ่ะจ่ายในราคาพรเีมยีม (price premium) ของลกูคา้
ได ้คุณภาพ (Quality) มผีลต่อความยดึมัน่ในผลติภณัฑ ์(loyalty) (Anselmsson & et al., 2014) การระบุรายละเอยีด 
(identification) ป้ายฉลาก (labeling) มผีลต่อการเพิม่ความโปร่งใส (transparency) และความสามารถตามสอบได ้
(traceability) ในหว่งโซ่อุปทาน  ผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ทา้ยสดุของหว่งโซ่อุปทาน ยนิดทีีจ่ะจ่ายเพิม่หากไดร้บัสารสนเทศ
เกีย่วกบัความปลอดภยัและคุณภาพของผลติภณัฑ ์(safety and quality of products) ผูบ้รโิภคตระหนกัถงึโรคทีม่ี
สาเหตุมาจากอาหาร  ซึง่มหีน่วยงานของรฐัและนโยบายสาธารณะ เป็นแหล่งทีใ่หค้วามไวว้างใจไดเ้กีย่วกบัความ
ปลอดภยัและคุณภาพของผลติภณัฑม์ากทีส่ดุ (Latvala & Kola, 2004) การแสดงเครื่องหมาย Q บนบรรจุภณัฑห์บีห่อ
ผลผลติมงัคุดของเกษตรกรทีแ่สดงรายละเอยีดปจัจยัต่างทีง่านวจิยัดงักล่าวคน้พบจะสง่ผลใหผู้ซ้ือ้ยนิดจี่ายซือ้ผลผลติ
มงัคุดสงูขึน้เท่าไร   จะท าการศกึษาโดยการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากการสุม่ตวัอย่างก าหนดขนาดกลุ่มจากสตูร
การค านวณของ Yamane (1967) ทีค่วามคลาดเคลื่อน 0.5% จ านวนประชากร 1,381 ราย (สมาชกิผูซ้ือ้ในตลาดสนิคา้
เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์) ไดจ้ านวนขนาดตวัอย่าง 310 ราย วเิคราะหผ์ลดว้ยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธถ์ดถอยเชงิ
พหุคณู และก าหนดช่วงความเชือ่มัน่ทีร่ะดบั 95% ดว้ยสถติ ิ Z   
 2) ผลติบรรจภุณัฑต์น้แบบ จ านวน 600 แพค็ และก าหนดมาตรฐานการบรรจุหบีห่อ  ใชท้ าการทดสอบ
จ านวน 200 แพค็  สง่มอบใหเ้กษตรกรรายย่อยส าหรบัใชด้ าเนินการขายของกรณีตวัอย่างที ่1 ซึง่เป็นสมาชกิกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนตลาดกลางผลไม ้จงัหวดัตราด และไดร้บัสตกิเกอรเ์ครื่องหมาย Q จาก มกอช. จ านวน 200 แพค็ และ
สง่มอบใหเ้กษตรกรรายย่อยส าหรบัใชด้ าเนินการขายของกรณีตวัอย่างที ่2 ซึง่เป็นเกษตรกรรายย่อยอสิระ ในจงัหวดั
จนัทบุร ีและเป็นผูไ้ดร้บัเครื่องหมาย Q จาก มกอช. เช่นกนั จ านวน 200 แพค็ โดยการเสนอขายผลผลติมงัคุดของตน
ผ่านตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ หรอื DGT Farm ของ มกอช. 
 3) การประเมนิผลทางเศรษฐกจิ ใชแ้นวคดิผลประโยชน์ของการแลกเปลีย่น (The Benefits of Exchange) ซึง่
Michaels (2011) อธบิายว่า ค่าแตกต่างระหว่างตน้ทุนเสยีโอกาสของผูข้ายและมลูค่าการประเมนิของผูซ้ือ้ คอื มลูค่า
ทางเศรษฐกจิ (economic value) ของการแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้  โดยมลูค่าทางเศรษฐกจินี้มตีน้ทนุการแลกเปลีย่น 
(Transaction Costs) รวมอยู่ดว้ย ตน้ทุนน้ีผูใ้หบ้รกิารฝา่ยที ่3 (third party provider) เป็นฝา่ยรบัไป อาท ิ
ค่าธรรมเนียมการวางขายสนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ ค่าธรรมเนียมการขายผ่านแฟลตฟอรม์รา้นคา้ออนไลน์ ค่าขนสง่ของ
ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์เป็นตน้ แนวคดิดงักล่าวสะทอ้นความเป็นเหตุเป็นผลทีเ่กษตรกรตอ้งการขายผลผลติการเกษตร
ของตนใหผู้บ้รโิภคโดยตรง เพื่อลดตน้ทุนการแลกเปลีย่นดงักล่าวลง  
 การวดัผลการด าเนินงาน วดัดว้ยอตัราผลประโยชน์ทีเ่กษตรกรไดร้บัจากมลูค่าทางเศรษฐกจิต่อค่าเสยีโอกาส
ของเกษตรกร วดัดงันี้ 
 

อตัราผลประโยชน์ทีเ่กษตรกรไดร้บั =  
 

      ค่าเสยีโอกาสของเกษตรกร ประกอบดว้ย ราคาขายผลผลติมงัคุดสง่ใหผู้ค้า้คนกลางในทอ้งถิน่ ณ วนัทีส่ง่ผล
ผลติมงัคุดใหผู้ซ้ือ้ผ่านตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ รวมกบัค่าวสัดุบรรจุภณัฑ ์ค่าจา้งแรงงานด าเนินการจดัสง่ 
และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการจดัสง่ผลผลติใหผู้ซ้ือ้ 

 การวเิคราะหผ์ล  กระท าโดยน าผลการศกึษาความยนิดจี่ายทีไ่ดจ้าก 1) มาประเมนิมลูค่าทางเศรษฐกจิของ
เกษตรกรจาการขายผลผลติแบบแสดงเครื่องหมาย Q ผ่านตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์  ตน้ทุนการ
แลกเปลีย่นสมมตฐิานว่ามเีพยีงตน้ทุนการขนสง่ 16.29% ของราคาซือ้ (Ongkunaruk & Piyakarn, 2011)  ค านวณ
อตัราผลประโยชน์ทีเ่กษตรกรไดร้บั ก าหนดเป็นค่าคาดหมายผลการด าเนินงาน ส าหรบัการขาย 200 แพค็ ของเกษตร
รายย่อยทีเ่ป็นกรณีตวัอย่างในจงัหวดัตราด และในจงัหวดัจนัทบุร ีเมื่อเกษตรกรรายย่อยแต่ละกรณีตวัอย่างขายผลผลติ
ไดค้รบรายละ 200 แพค็ วดัผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิ เทยีบกบัค่าคาดหมาย  

 
มูลค่าทางเศรษฐกิจ – ตน้ทุนการแลกเปล่ียน 

 ค่าเสียโอกาสของเกษตรกร 



3. การถ่ายทอดรปูแบบมาตรฐานบรรจภุณัฑสิ์นค้ามงัคดุให้กบักลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจงัหวดัจนัทบุรี 
   ตน้แบบบรรจุภณัฑแ์ละและก าหนดมาตรฐานการบรรจุหบีห่อผลผลติมงัคุดส าหรบัการขายผ่านตลาดสนิคา้

เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์  และมลูค่าทางเศรษฐกจิทีเ่กษตรกรไดร้บั จากผลการวจิยัน ามาถ่ายทอดสูก่ลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่ อ าเภอเขาคชิฌกฏู จงัหวดัจนัทบุร ีเพื่อสง่เสรมิใหเ้กษตรกรรายย่อยทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน GAP สนิคา้ 
มงัคุด ไดเ้ขา้เป็นสมาชกิผูข้ายผลผลติในตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ ของ มกอช. ต่อไป 

 

14. Output ของโครงการ   

เมื่อโครงการวจิยัด าเนินการเสรจ็สมบรูณ์ จะไดผ้ลผลติ ดงันี้ 
1. ตน้แบบบรรจุภณัฑผ์ลผลติมงัคุดทีเ่ป็นมาตรฐานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนตลาดกลางผลไม ้จงัหวดัตราด 
2. บทความวชิาการ 3 เรื่อง คอื 1) การสือ่สารการตลาดผลผลติมงัคุดดว้ยบรรจุภณัฑเ์พื่อการขายผ่านตลาดสนิคา้

เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ 2) การพฒันาบรรจภุณัฑผ์ลผลติมงัคุดเพื่อการแสดงเครื่องหมายรบัรองคุณภาพสนิคา้
เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ(เครื่องหมาย Q) ของเกษตรกรรายยอ่ยผูผ้ลติมงัคุด จงัหวดัตราดและจนัทบุร ีและ 3) 
มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิของสนิคา้เกษตรจากการใชน้วตักรรมการตลาดและการแสดงเครื่องหมายรบัรองคุณภาพสนิคา้
เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ(เครื่องหมาย Q) ของเกษตรกรรายยอ่ยผูผ้ลติมงัคุด จงัหวดัตราดและจนัทบุร ี

3. บรกิารวชิาการ ถ่ายทอดรปูแบบบรรจุภณัฑม์าตรฐานสนิคา้มงัคุดเพื่อการขายผ่านตลาดสนิคา้เกษตรมาตรฐาน-
ออนไลน์ สูก่ลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจงัหวดัจนัทบุร ี จ านวน 1 ครัง้  เนื่องจากจนัทบุรเีป็นแหล่งผลติมงัคุดมากสดุของ
ประเทศ ในปี 2562 มผีลผลติมากสงู 125,834 ตนั คดิเป็น 35.77% ของผลผลติทัง้ประเทศ (ส านกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร,2562)   

 

15. รปูภาพประกอบ  

นวตักรรมทีง่านวจิยัสรา้งและน าไปใชใ้นระบบการขายผลผลติมงัคุดของเกษตรกรผูไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
สนิคา้เกษตร หรอื GAP คอื เทคโนโลยกีารบรรจุภณัฑส์ าหรบัสง่ผลผลติมงัคุดใหผู้ซ้ือ้ผา่นการเสนอขายในตลาดสนิคา้
เกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ หรอื DGT Farm ดงัแสดงในภาพที ่4 

 



ภาพที ่4 รปูแบบสนิคา้มงัคุดของเกษตรรายย่อยทีโ่ครงการวจิยัตอ้งการพฒันา 
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ส่วน ก    : ลกัษณะโครงการวิจยั 

โครงการวจิยัใหม่ 

 โครงการวจิยัต่อเนื่อง  
     ระยะเวลา ....... ปี ………เดอืน ปีนี้เป็นปีที ่....... (ระยะเวลาด าเนินการวจิยัไมเ่กนิ 5 ปี) 

 
1. ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 

ยทุธศาสตร ์   ยทุธศาสตรท์ี ่2 : ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
เป้าประสงค ์  2.1 การพฒันาภาคการผลติและบรกิาร   

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ยทุธศาสตร ์     ยทุธศาสตรก์ารวจิยัที ่8 : การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม                          
เป้าประสงค ์     -ไม่ต้องระบุ-                                                                               
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3. ยทุธศาสตรวิ์จยัและนวตักรรมแห่งชาติ 20 ปี 
ยทุธศาสตร ์ 3. การวจิยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรูพ้ืน้ฐานของประเทศ 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์ 3.1 องคค์วามรูพ้ืน้ฐานและเทคโนโลยฐีาน  

 แผนงาน  -   
4. ยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติรายประเดน็  

ยทุธศาสตรก์ารวจิยัรายประเดน็ดา้นการพฒันาเทคโนโลย ี
5. อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย 

  ไม่สอดคล้อง 
6. ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน  

แผนกลยทุธการบรหิาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก พ.ศ. 2561 – 2565  
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2 เป็นองคก์รท่ีมีศกัยภาพด้านการวิจยั และพฒันาองคค์วามรู้ 
 
 

ส่วน ข : องคป์ระกอบในการจดัท าโครงการวิจยั  
 1. ผูร้บัผิดชอบ 

 ค าน าหน้า  ช่ือ-สกลุ 
 ต าแหน่งใน
โครงการ 

 สดัส่วนการ
มีส่วนร่วม 

 เวลาท่ีท าวิจยั 
(ชัว่โมง/
สปัดาห์) 

นาย ณรงค ์ชยัสงเคราะห ์ หวัหน้าโครงการ 40% 10 
นางสาว ศศธิร สรรพ่อคา้ ผูร้ว่มวจิยั 40% 10 
นางสาว กมนทรรศน์  ชาวนา ผูร้ว่มวจิยั 20% 10 

       
2. สาขาการวิจยัหลกั OECD     2. วิศวกรรมและเทคโนโลยี      
  สาขาการวิจยัย่อย OECD     2.24 วิศวกรรมและเทคโนโลยี : วิศวกรรมเคมี 
  ด้านการวิจยั                      วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
3. สาขา ISCED           5000 วิศวกรรม 
    5200 การผลิตและกระบวนการ  
4. ค าส าคญั (keyword) 
       ค าส าคญั (TH) ล าไยเถา การสกดั น ้าตาลล าไย ฟรกุโตโอลโิกแซคคาไรด ์พรไีบโอตกิ 
       ค าส าคญั (EN) Krue Longan, Extraction, Longan Syrup, 

Fructooligosaccharide (FOS), Prebiotic 
 
5. ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจยั          



ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                   โครงการวิจยั 
 

ไฟล ์Template V1B22092560       3 

 

 ล าไยเถาหรอืล าไยเครอื (Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.) เป็นพชืทอ้งถิน่ทีพ่บได้
ทัว่ไปในจงัหวดัชลบุร ีและแถบภาคตะวนัออกของประเทศไทย นิยมปลกูเพื่อเป็นไมป้ระดบั จดัเป็นพชืสมนุไพร
ไทยอกีชนิดหนึ่ง ใชป้ระโยชน์ไดทุ้กส่วน ทัง้ราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล และเมลด็ เช่น ใบ ตม้ดื่มแกโ้รคมาลาเรยี
รดิสดีวงทวาร แกไ้ขห้วดั เมลด็ตากแหง้ บดเป็นผง ทาแกโ้รคกลากเกลือ้น บรรเทาอาการปวด หา้มเลอืด ดอก 
ขบัน่ิว ขบัปสัสาวะ  
 ล าไยเถามลีกัษณะเนื้อใส เมลด็ในใหญ่ และมปีรมิาณของน ้าตาลสงู มรีสหวานแสบคอ จงึไม่
นิยมรบัประทานสด ดงันัน้งานวจิยัชิน้น้ีจงึมแีนวคดิในการน าผลของล าไยเถามาท าการสกดัน ้าตาลเพื่อใชใ้น
การบรโิภค ทัง้นี้เนื่องจากน ้าตาลล าไย เป็นน ้าตาล FOS (ฟรกุโตโอลโิกแซคคาไรด)์ ซึง่มรีาคาสงู ใหร้สหวาน
แต่แคลอรีต่ ่าหรอืเป็นน ้าตาลพรไีบโอตกิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อจลุนิทรยีช์นิดดใีนร่างกาย ซึง่ท างานอยูใ่นระบบยอ่ย
อาหารและขบัถ่ายจงึส่งผลดต่ีอผูต้อ้งการควบคุมปรมิาณน ้าตาลในเลอืด ทัง้ยงัมกีลิน่หอมเฉพาะตวัของล าไย 
[1]  
 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ทางผูว้จิยัจงึมคีวามคดิในการพฒันาเครือ่งมอืสกดัน ้าตาลจากล าไยเถา เพื่อ
เป็นการเพิม่มลูค่าของผลล าไยเถาใหม้ปีระโยชน์ สามารถพฒันาเป็นผลติภณัฑป์ระจ าทอ้งถิน่ได ้ และเป็นการ
ส่งเสรมิใหท้อ้งถิน่มกีารปลกูล าไยเถาเชงิพาณชิยใ์นพืน้ทีต่่อไป 
  

 
ทีม่า: https://www.facebook.com/956078261099817/posts/3961758517198428/ 

 
6. วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 
 1. เพื่อเขา้รว่มสนองพระราชด ารโิครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ          
 2. เพื่อพฒันาตน้แบบเครือ่งสกดัน ้าตาลล าไยเถา 
 3. เพื่อหาสภาวะทีเ่หมาะสมในการผลติน ้าตาลล าไยเถา 
 4. เพื่อประเมนิความเป็นไปไดใ้นการผลติน ้าตาลล าไยเถาระดบัวสิาหกจิชุมชน 
 
7. ขอบเขตของโครงการวิจยั          
 งานวจิยัชิน้น้ีเป็นการออกแบบและพฒันาเครือ่งสกดัน ้าตาลจากล าไยเถา ซึง่เป็นพชืทอ้งถิน่ของภาค
ตะวนัออก โดยศกึษาหาสภาวะทีเ่หมาะสมในการสกดั ซึง่ไดแ้ก่เวลา ความดนั และอุณหภมู ิเพื่อทีจ่ะไดป้รมิาณ
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น ้าตาลทีม่ากและมคีุณภาพดโีดยดูจากชนิดของน ้าตาล FOS (ฟรกุโตโอลโิกแซคคาไรด)์ จากผลผลติทีไ่ด ้และ
ยงัด าเนินการศกึษาถงึความเป็นไปไดใ้นการน าเครือ่งสกดัไปใชใ้นการผลติระดบัวสิาหกจิชุมชน 
8. ทฤษฎี สมมติุฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจยั          
 ล าไยเถา ชื่อพฤกษศาสตร:์ Dimocarpus longan Lour. subsp. longan var. obtusus (Pierre) Leenth. 
วงศ ์: SAPINDACEAE ชื่ออื่น : ล าไยเครอื ล าไยเทยีน ล าไยปา่ เป็นไมต้้นขนาดเลก็กึง่ไมพุ้่มประเภทรอเลือ้ย 
แผ่กิง่และพุ่มเรอืนยอดออกไปไดไ้กล ออกเป็นซุม้ๆ ใบประกอบแบบขนนกชัน้เดยีว ปลายคู่ เรยีงเวยีนสลบั ใบ
ยอ่ย 2-4 คู่ ออกตรงขา้ม รปูไขแ่กมรปูร ี ปลายมนหรอืเวา้เลก็น้อย แผ่นใบดา้นล่างมขีนประปราย ดอกเลก็ สี
ขาวอมเหลอืง จ านวนมาก ออกเป็นช่อแตกแขนงตามปลายกิง่ ผลสด ทรงกลม ผวิสนี ้าตาลเช่นเดยีวกบัผล
ล าไยบา้น แต่มเีมลด็ใหญ่และเนื้อหุม้เมลด็บางกว่าล าไยบา้น เขตกระจายพนัธุแ์ละถิน่ก าเนิด พบในเขตจงัหวดั
สุรนิทรแ์ละชลบุร ี(เกาะแสมสาร) ขึน้ตามป่าละเมาะ ใกลฝ้ ัง่ทะเล และบนพืน้ทีโ่ล่งชายป่าดบิแลง้ ระดบัความสงู 
0-200 เมตร ออกดอกเดอืน เมษายน-มถุินายน ผลเดอืน พฤษภาคม-กนัยายน [2] 
 ส าหรบัคุณค่าทางโภชนาการ พบว่าในเนื้อผลของล าไยประกอบดว้ยคารโ์บไฮเดรต โปรตนี ไขมนั เสน้
ใย แคลเซยีม ฟอสฟอรสั เหลก็ วติามนิเอ วติามนิบ ีวติามนิบสีอง ไนอาซนิ วติามนิซ ีกรดอะมโิน และน ้าตาล
ซึง่ท าใหล้ าไยมรีสหวาน ไดแ้ก่ กลโูคส ซโูครส และฟรกุโตส ประโยชน์ทางยาของล าไยตามสรรพคุณแผน
โบราณของไทยใชเ้มลด็แก้บาดแผลมเีลอืดออก หา้มเลอืด แกป้วด สมานแผล แกแ้ผลมหีนอง และแกก้ลาก
เกลือ้น ใบแกไ้ขห้วดั แกม้าลาเรยี แกฝี้หวั ขาด แกร้ดิสดีวงทวาร ดอกแกโ้รคเกีย่วกบัหนองทัง้หลายรากใชแ้ก้
เสมหะและลม ถ่ายโลหติออกทาง ทวารหนกั แกร้ะดขูาวมากผดิปกตขิบัพยาธเิสน้ดา้ย เปลอืกตน้แกเ้สมหะ ขบั
ลมในล าไส ้แกจ้กุเสยีด สมานแผล แกน้ ้าลายเหนียว [3] 
 Fructo-oligosacharide (FOS) หรอื oligofructose จดัเป็นคารโ์บไฮเดรตชนิดหนึ่งซึง่มขีนาดโมเลกุล
ขนาดกลาง ถา้จดัแบ่งคารโ์บไฮเดรตตามขนาดของโมเลกุล สามารถจดัแบ่งไดห้ลายชนิด เช่น ชนิดทีเ่ป็นสาย
สนั ๆ มขีนาด 1 - 2 โมเลกุล เรยีกว่า monosaccharide (1 โมเลกุล) และ disaccharide (2 โมเลกุล) สาร
เหล่านี้มคีวามหวานสงู ไดแ้ก่ น ้าตาลออ้ย หรอื น ้าตาลผลไม ้ ชนิดทขีนาดโมเลกุลใหญ่ เรยีกว่า 
polysaccharide ซงึเป็นอาหารกลุ่มแป้ง ซงึมรีสชาตจิดื ไมห่วาน ส่วนสาร FOS เป็นคารโ์บไฮเดรตทมีขีนาด
โมเลกุลกลาง หรอืทเีรยีกว่าoligosaccharides (3 - 9 โมเลกุล) ซึง่ขนาดอยู่ระหว่างน ้าตาลและแป้ง ดงันัน้ จงึมี
รสชาตอิอกหวานเลก็น้อย ไมจ่ดืสนิทและไมห่วานจดั FOS เป็นสารทีล่ะลายน ้าไดด้ ี แต่ไมห่นืด มกีลิน่รสหอม
หวาน [4] 
  วธิกีารพืน้ผวิตอบสนอง (Response surface methodology; RSM) เป็นวธิทีีร่วบรวมเทคนิคทาง
คณติศาสตรแ์ละสถติมิาวเิคราะหผ์ลของปจัจยัต่างๆ และหาค่าทีเ่หมาะสมกบัผลตอบสนองทีก่ าหนด เมือ่ใหผ้ล
ตอบสนองทีต่อ้งการเป็น y และปจัจยัตวัที ่1 และ 2 คอื x1 และ x2 ตามล าดบั สามารถเขยีนสมการไดด้งันี้ [5] 
      y = f(x1, x2) + ε 
  โดยที ่ε คอื ค่าความผดิพลาดของผลตอบสนอง  
 การออกแบบการทดลองเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อผลตอบสนองสามารถท าได้
หลายแบบ หนึ่งในนัน้คอื Central composite design (หรอื Box-wilson design) เป็นการทดลองทีอ่อกแบบให้
มคี่าของปจัจยัในการทดลองเป็นสามระดบั หรอืสามค่า (นิยมแทนดว้ยสญัลกัษณ์ -1, 0, +1) ซึง่เป็นการเลอืก
ท าการทดลองบางค่าแต่ยงัมขีอ้มลูเพยีงพอต่อการวเิคราะห ์ โดยวธินีี้ท าใหแ้บบจ าลองทางคณติศาสตรท์ีไ่ดม้ทีัง้
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ผลของปจัจยัหลกั (Main effect) อนัตรกริยิา (Interaction) และผลก าลงัสอง (Quadratic terms) โดยไมใ่ช้
ทรพัยากรมากจนเกนิไป [6] 
 ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) หรอื สวก. ไดส้นบัสนุนทุนวจิยัโครงการ “การ
พฒันาการผลติฟรกุโตโอลโิกแซก็คาไรดผ์งจากน ้าเชื่อมล าไยดว้ยวธิทีางเอนไซม์” แก่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ผลติฟรกุโตโอลโิกแซก็คาไรดผ์งจากน ้าเชื่อมล าไยดว้ยวธิสีงัเคราะหด์ว้ยเอนไซม ์ ส าหรบั
กระบวนการผลติน ้าเชื่อมล าไยทีเ่หมาะสม จากการศกึษาวจิยั พบว่า กระบวนการท าใหเ้ขม้ขน้ทีเ่หมาะสมใน
การผลติน ้าเชื่อมล าไย คอืการสกดัดว้ยไฮดรอลกิและท าใหเ้ขม้ขน้โดยการตม้ภายใตสุ้ญญากาศ จะท าใหไ้ด้
น ้าเชื่อมสเีหลอืง และมอีงคป์ระกอบของน ้าตาลซโูครส กลโูคส และ ฟรกุโตส ในการศกึษาสภาวะทีเ่หมาสมใน
การผลติฟรกุโตโอลโิกแซก็คาไรดจ์ากน ้าเชื่อมล าไยพบว่า เอนไซม ์Pectinex Ultra SP-L และกลโูคสออกซเิดส 
ท าปฏกิริยิาไดป้รมิาณของ นีสโทส และ 1-เคสโทส ส าหรบัการศกึษากระบวนการท าแหง้ทีเ่หมาะสมดว้ยเครือ่ง
ท าแหง้แบบพ่นฝอย พบว่า น ้าเชื่อมล าไย ประกอบดว้ย มอลโทเดกซท์รนิ และซลิกิอนไดออกไซด ์ ได้
ผลติภณัฑฟ์รกุโตโอลโิกแซก็คาไรดผ์งจากน ้าเชื่อมล าไยทีม่สีเีหลอืงนวล และมอีงคป์ระกอบน ้าตาลนีสโทส และ
1-เคสโทส เมือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบสารใหก้ลิน่ พบว่ามอียู ่7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1-octen-3-ol, (α)-pinene, 
(β)-ocimene, (E)-2-dodecen-1-al, 2-phenylethyl alcohol, ethyl nonanoate และ methyl butyl phenyl 
acetate และจากการทดสอบผูบ้รโิภคจ านวน 200 คน ดว้ยวธิใีหค้ะแนนความชอบแบบ 9 คะแนน พบว่า 
คะแนนการยอมรบัผลติภณัฑอ์ยูใ่นระดบัชอบเลก็น้อย (6.0-6.6)     ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากผลงานวจิยัได้
สภาวะทีเ่หมาะสมส าหรบัการผลติฟรกุโตโอลโิกแซก็คาไรตจ์ากน ้าเชื่อมล าไย โดยใชเ้อนไซม ์ Pectinex Ultra 
SP-L และกลโูคสออกซเิดส และกระบวนการ และคุณภาพท าแหง้ฟรกุโตโอลโิกแซก็คาไรดผ์ง ส าหรบัการต่อ
ยอดในการผลติสารใหค้วามหวานจากน ้าเชื่อมล าไย [7] 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวข้อง          
 สุพจน  นวลละออง และคณะ (2551) [8] ไดท้ าการศกึษาการสกดัสารพรไีบโอตกิส จากเปลอืกลกู
ตาลทีหุ่ มเนื้อด วยสภาวะทีต่ างๆ กนั เพื่อศกึษาป จจยัของอุณหภูม ิ (30, 50 และ 60°C) เวลาสกดั 
(30, 60 และ 120 นาท)ี    อตัราส วนระหว างเปลอืกลกูตาลกบัตวัท า ละลาย (1:8, 1:10 และ 1:15 w/v) 
และชนิดของตวัท าละลาย (น ้ากลัน่และเอทานอลเข มข น 95%) สารสกดัทีไ่ด ถูกวเิคราะห ปรมิาณ
น ้าตาลทัง้หมด น ้าตาลรดีวิซ และน ้าตาลทีไ่ม ถูกรดีวิซ ซึง่คาดว าจะเป นพรไีบโอตกิส  จากนัน้
น าไปยนืยนัความเป นพรไีบโอตกิส ด วยการทดสอบการเจรญิของโปรไบโอตกิส  ซึง่พบว าสารที่
สกดัได มคีวามเป นพรไีบโอตกิส โดยสามารถส งเสรมิการเจรญิของ Lactobacillus plantarum 
กระบวนการสกดัควรด าเนินการที ่ อุณหภูม ิ 30 °C โดยระยะเวลาทีเ่หมาะสมอาจจะนานกว า 120 นาท ี
อตัราส วนระหว างเปลอืกลกูตาลกบัตวัท าละลายอาจสงูกว า 1:15 w/v และจะต องศกึษาการใช เอ
ทานอลทีค่วามเข มข นอื่นๆเป นตวัท า ละลายจงึจะสามารถสรุปสภาวะทีเ่หมาะสมในการสกดัได้ 

วรีะพงศ  พรสมทิธกุิล และคณะ (2551) [9] ไดศ้กึษาประสทิธภิาพการสกดัพรไีบโอตกิส แบบต
อเนื่องจากเมลด็ขนุน ด วยเอทานอล 50% ในชุดสกดัขนาด 250 มลิลลิติร จ านวน 3 ถงั โดยด าเนินการสกดั
แบบต อเนื่อง ศกึษาผลของอุณหภมู ิระยะเวลา ในการสกดั และสดัส วนระหว างของเหลวต อของแขง็ 
โดยใช  วธิ ีResponse Surface Method (RSM) แบบ Box-Behnken Design (3 ระดบั) ในการออกแบบการ
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ทดลองและหาสภาวะ ทีเ่หมาะสมในการสกดันํ้าตาลไม ถูกรดีวิซ  (Non-Reducing Sugar) ซึง่ได สภาวะ
ทีเ่หมาะสมคอืระยะเวลาสกดั 15 นาทตี อถงัสกดั อุณหภมู ิ60 องศาเซลเซยีส และสดัส วนเอทานอล 50% 
ต อเมลด็ ขนุนบด 9.1:1 ปรมิาตรต อนํ้าหนกั ซึง่ได ปรมิาณนํ้าตาลไม ถูกรดีวิซ  สงูสุดคอื 513.72 
มลิลกิรมัต อกรมั 

นายไพโรจน  วงศ พุทธสินิ และคณะ (2555) [10] ไดท้ าการศกึษาปรมิาณน ้าตาลกลุ่ม FOS ใน
ผลไมเ้ศรษฐกจในเขตภาคเหนือของไทยจ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ ลิน้จี ่สบัปะรด ล าไย และสม้เขยีวหวาน ชนิดละ 
3 สายพนัธุพ์รอ้มทัง้ศกึษาคุณสมบตักิารกระตุ้นการเจรญิเตบิโตของเชือ้โปรไบโอตกิโดยน ้าผลไมเ้หล่านี้ดว้ยใน
ระดบั in vitro ทัง้นี้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิวทิยาศาสตรส์ าหรบัการส่งเสรมิการบรโภคผลไมไ้ทยเหล่านี้ต่อไป หลงั
การวเิคราะหน์ ้าตาลในผลไมด้ว้ยเครือ่ง HPLC พบว่ามนี ้าตาลกลุ่ม FOS หนึ่งชนิด คอืน ้าตาลคสีโตส ซึง่พบใน
สบัปะรด ล าไย และสม้เขยีวหวานเท่านัน้ และพบในปรมิาณใกลเ้คยีงกนัคอืประมาณ 0.1-0.16 เปอรเ์ซน็ตโ์ดย
น ้าหนกัเนื้อผลไมส้ด นอกจากนี้ยงัพบว่าน ้าผลไมห้ลายตวัอยา่งทีส่ามารถกระตุน้การเจรญิเตบิโตของเชือ้โปร
ไบโอตกิได ้ แต่กระตุน้ไดใ้นระดบัทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัชนิดของน ้าผลไมแ้ละสายพนัธุข์องเชือ้โปรไบโอตกิ 
การเจรญิของเชือ้โปรไบโอตกิในน ้าผลไมน้ี้จะช่วยยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ Escherichia coli และ 
Salmonella enterica Typhimurium ทีน่ ามาทดสอบครัง้นี้ไดแ้มว้่าปรมิาณน ้าตาลกลุ่ม FOS จะพบในผลไม้
เหล่านี้ในปรมิาณที ่ ไมส่งูมาก แต่หากมกีารส่งเสรมิใหม้กีารบรโิภคควบคู่กบัอาหาร ผกั ผลไมท้ัว่ไปใน
ชวีติประจ าวนัแลว้ กจ็ะช่วยเสรมิใหร้่างกายไดร้บัสารพรไีบโอตกิทีเ่พยีงพอได้ 

  

10. ระดบัความพร้อมเทคโนโลยี  (เฉพาะเป้าหมายที ่1) 
10.1 ระดบัความพร้อมเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั (เลอืกความสอดคลอ้งสงูสุดเพยีงหวัขอ้เดยีว

เท่านัน้) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 
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Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational 
environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 
10.2 ระดบัความพร้อมเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นถ้างานประสบความส าเรจ็ (เลอืกความสอดคลอ้ง

สงูสุดเพยีงหวัขอ้เดยีวเท่านัน้) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 
 
 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational 
environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 
 



ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                   โครงการวิจยั 
 

ไฟล ์Template V1B22092560       8 

 

11. ศกัยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีจะพฒันา (เฉพาะเป้าหมายท่ี 1 หากระบเุป็น
ตวัเลขได้ โปรดระบุ) 

11.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

11.2) ความสามารถในการแขง่ขนั (คู่แขง่/ตน้ทุน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

12. วิธีการด าเนินการวิจยั          
  1. ทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2. ส ารวจแหล่งปลกูล าไยเถาในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงแสนสุข อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
  3. ออกแบบการทดลองแบบ Central composite design เพื่อก าหนดปจัจยัและช่วงการทดลอง  
  4. วเิคราะหน์ ้าตาลทีไ่ดด้ว้ยวธิทีีเ่หมาะสม เช่น Proximate analysis, Ultimate analysis เป็นตน้ 
  5. ท าการทดลองเพื่อศกึษาผลของปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ อุณหภมู ิความดนั และเวลา ชนิดของสารละลาย 
เป็นตน้ ต่อผลไดข้องน ้าตาลพรไีบโอตกิทีส่กดัได ้ 
  6. วเิคราะหป์รมิาณน ้าตาลทีไ่ดจ้ากสภาวะทีเ่หมาะสม เช่น HPLC เป็นตน้  
  7. รวบรวม วเิคราะหผ์ลการทดลอง และระบุภาวะทีเ่หมาะสมในการสกดัน ้าตาลจากล าไยเถา  
  8. น าผลการทดลองทีไ่ดไ้ปเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการออกแบบและพฒันาเครอืงสกดัน ้าตาลล าไยเถา
ตน้แบบ  
  9. ทดสอบประสทิธภิาพของเตาเผาและทดสอบความพงึพอใจ   
  10. สรปุผลการทดลอง 
  11. เตรยีมรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
 
13. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจยั          
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14. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั                    
 1. ไดส้ภาวะทีเ่หมาะสมในการสกดัน ้าตาลจากล าไยเถา 
 2. ไดเ้ครือ่งตน้แบบในการสกดัน ้าตาลจากล าไยเถาระดบัชุมชน 
 3. ชุมชนไดผ้ลติภณัฑน์ ้าตาลล าไย เพื่อเป็นสนิคา้ของชุมชนและเป็นการเพิม่มลูค่าของล าไยเถาใน
พืน้ที ่
 
         การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน    
  ดา้นวชิาการ  
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        ผูท่ี้น าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์          
ผูใ้ช้ การใช้ประโยชน์ 

เทศบาลต าบลแสนสุข อ.ศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ี

การน าเครือ่งตน้แบบไปใชใ้นกจิการของทางเทศบาล เพื่อส่งเสรมิ
การผลติน ้าตาลจากล าไยเถาภายในพืน้ที่ 

ชุมชนทีม่กีารปลกูล าไยในพืน้ทีภ่าค
ตะวนัออก 

เผยแพรอ่งคค์วามรู ้ และเครือ่งสกดัตน้แบบแก่ชุมชนทางภาค
ตะวนัออกทีม่คีวามสนใจในการเพิม่มลูค่าของล าไยเถา ไปใช้
ภายในชุมชน 

 

 
15. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย          
 จดัใหม้กีารอบรมทีพ่ืน้ทีเ่ป้าหมาย 1 ครัง้/ปี 
 
16. ระยะเวลาการวิจยั          

 ระยะเวลาโครงการ      1       ปี         0         เดอืน          
 วนัทีเ่ริม่ตน้ 1 ตุลาคม 2564  วนัทีส่ ิน้สุด  30 กนัยายน 2565  

 
 
 
แผนการด าเนินงานวิจยั (ปีท่ีเร่ิมต้น – ส้ินสดุ) 

ปี
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 

2564 ทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง x            5 
2564 ส ารวจแหล่งปลกูล าไยเถาในพืน้ที ่ x            5 
2564 ออกแบบการทดลอง x            5 
2564 วเิคราะหน์ ้าตาลทีไ่ดด้ว้ยวธิทีีเ่หมาะสม x x           5 
2564 ท าการทดลองเพื่อศกึษาผลของปจัจยัต่างๆ 

ไดแ้ก่ อุณหภูม ิความดนั และเวลา ชนิดของ
สารละลาย เป็นตน้ ต่อผลไดข้องน ้าตาลพ
รไีบโอตกิทีส่กดัได ้

 x x x         10 

2565 วเิคราะหป์รมิาณน ้าตาลทีไ่ดจ้ากสภาวะที่
เหมาะสม 

  x x x        10 

2565 รวบรวม วเิคราะหผ์ลการทดลอง และระบุ
ภาวะทีเ่หมาะสมในการสกดัน ้าตาลจากล าไย
เถา 

   x x        10 

2565 ออกแบบและพฒันาเครอืงสกดัน ้าตาลล าไย
เถาตน้แบบ 

   x x x x x     20 
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2565 ทดสอบประสทิธภิาพของเตาเผาและทดสอบ
ความพงึพอใจ 

     x x x x x   15 

2565 สรุปผลการทดลอง          x x  5 
2565 เตรยีมรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์           x x 10 

 รวม             100 

 
 
 
17. งบประมาณของโครงการวิจยั 

17.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณขีองบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนือ่ง ระยะเวลาด าเนินการวจิยัมากกว่า 1 ปี ใหแ้สดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน)  

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณท่ีเสนอขอ 
ปีที ่1 2565 450,000 
รวม  450,000 

 
17.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ 
ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 

งบบุคลากร - - 
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน - - 
งบด าเนินการ : ค่าวสัดุ    - ค่าอุปกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบกบัชุดสกดัใน

หอ้งปฏบิตักิาร เช่น อุปกรณ์วดัอตัราการไหล
และปรบัแรงดนั อุปกรณ์การใหค้วามรอ้นอื่น 
พรอ้มอะไหล่ เทอรโ์มคปัเปิล และอื่นๆ 

40,000 
 
 
 
 

งบด าเนินการ : ค่าวสัดุ    - ค่าอุปกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบเครือ่งสกดั
น ้าตาลล าไย เช่น ถงัเหลก็กลา้ไรส้นิม 
มอเตอร ์ใบพดักวนอะไหล่ส าหรบัส่วนต่างๆ 
และอื่นๆ 

70,000 
 
 

งบด าเนินการ : ค่าวสัดุ    - ค่าวสัดุวทิยาศาสตร ์เช่น เครือ่งแกว้
ต่างๆ 

20,000 
 

งบด าเนินการ : ค่าวสัดุ    - ค่าแก๊ส เช่น แก๊สไนโตรเจน 5,000 
งบด าเนินการ : ค่าวสัดุ    - ค่าสารเคมต่ีางๆ เช่น แอลกอฮอร ์เอม็

ไซม ์
สารละลายมารตฐาน เป็นต้น 

7,000 
 



ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                   โครงการวิจยั 
 

ไฟล ์Template V1B22092560      

 12 
 

งบด าเนินการ : ค่าวสัดุ    - ค่าวสัดุสิน้เปลอืงในการวเิคราะหห์รอืการ
ท าการทดลอง เช่น กระดาษกรอง ถุงมอื 
หน้ากากอนามยั  

10,000 
 
 

งบด าเนินการ : ค่าวสัดุ    - ค่าวสัดุส านกังาน 5,000 
งบด าเนินการ : ค่าวสัดุ    - ค่าวสัดุเชือ้เพลงิและค่าผ่านทางพเิศษ 

กรงุเทพฯ –จ.ชลบุร ีวนัละ 500 บาท จ านวน 
10 วนั 

5,000 
 
 

งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย - ค่าจา้งเหมาเกบ็ผลล าไยเถาพืน้ทีเ่ป้าหมาย 15,000 
งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย - ค่าจา้งเหมาวเิคราะหส์มบตัขิองวตัถุดบิ 

เช่น ปรมิาณน ้าตาล ชนิดของน ้าตาลในล าไย
เถา เป็นตน้ 

20,000 
 

งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย     - ค่าจา้งเหมาวเิคราะหส์มบตัขิองน ้าตาล
เช่นHPLC  GC-MS เป็นตน้ 

40,000 
 

งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย     - ค่าจา้งเหมาวเิคราะหส์มบตัขิองแก๊สจาก
การเผาไหม ้เช่น GC 

30,000 
 

งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย     - ค่าจา้งเหมาเขยีนแบบเตาเผามลพษิต ่า 30,000 
งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย     - ค่าจา้งเหมาจดัท าเครือ่งสกดัน ้าตาล

ล าไยเถาขนาด 10 ลติร 
55,000 

งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย     - ค่าจา้งเหมาจดัท าไวนิลและโปสเตอร ์ 10,000 
งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย    - ค่าเช่าทีพ่กั ในการเดนิทางไปเกบ็ขอ้มลู 

5 เดอืน จ านวน 10 คนื คนืละ 800 บาท 
8,000 

 
งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย   - ค่าจา้งเหมารถตู ้กรงุเทพฯ –จ.ชลบุร ี

3,500 บาท/วนั จ านวน 10 วนั 
35,000 

 
ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนั  45,000 
รวม   450,000 

 
 

 
 
 
 

17.3 เหตผุลความจ าเป็นในการจดัซ้ือครภุณัฑ ์(พร้อมแนบรายละเอียดครภุณัฑท่ี์จะจดัซ้ือ) 

 
ช่ือครภุณัฑ ์

ครภุณัฑท่ี์ขอสนับสนุน 
ลกัษณะการ
ใช้งานและ
ความจ าเป็น 

การใช้
ประโยชน์

ของครภุณัฑ์
น้ีเมื่อ

สถานภาพ 
ครภุณัฑ์

ใกล้เคียงท่ีใช้ ณ 
ปัจจบุนั (ถ้ามี) 

สถานภาพการใช้
งาน ณ ปัจจบุนั 
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โครงการ
ส้ินสุด 

 ไม่มคีรภุณัฑน์ี้     
 ไม่มคีรภุณัฑน์ี้     

 

18. ผลผลิต (Output) จากงานวิจยั 

ผลงานท่ีคาดวา่จะได้รบั 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ระดบั 
ความ 
ส าเร็
จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

รว
ม 

1. ตน้แบบผลติภณัฑ ์โดยระบุ ดงัน้ี  
     1.1 ระดบัอุตสาหกรรม        ตน้แบบ Primary 

Result 

     1.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     1.3 ระดบัภาคสนาม        ตน้แบบ Primary 
Result 

     1.4 ระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร 

น ้าตาลจากล าไยเถา    1  1 
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

2.ตน้แบบเทคโนโลย ี โดยระบุ ดงันี้  

     2.1 ระดบัอุตสาหกรรม        ตน้แบบ Primary 
Result 

     2.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     2.3 ระดบัภาคสนาม  เครื่องสกดัน ้าตาลจาก
ล าไยเถา 

   1  1 
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     2.4 ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร        ตน้แบบ Primary 
Result 

3. กระบวนการใหม ่โดยระบุ ดงันี้  
     3.1 ระดบัอุตสาหกรรม        กระบวน

การ 

Primary 
Result 

     3.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.3 ระดบัภาคสนาม        กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.4 ระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 

4.องคค์วามรู ้(โปรดระบ)ุ  
     4.1  วธิกีารสกดัน ้าตาล
จากล าไยเถา 

    1  1 
เรื่อง 

Primary 
Result 

     4.2  ..……………        เรื่อง Primary 
Result 

     4.3  ..……………        เรื่อง Primary 
Result 

5. การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์  
     5.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

       
ครัง้ 

Primary 
Result 
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     5.2 การฝึกอบรม        ครัง้ Primary 
Result 

     5.3 การจดัสมัมนา        ครัง้ Primary 
Result 

6. การใชป้ระโยชน์เชงิสาธารณะ  
     6.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

จดัใหม้กีารอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารใหแ้ก่ชุมชน
เป้าหมาย 

   1  1 
ครัง้ 

Primary 
Result 

     6.2 การฝึกอบรม        ครัง้ Primary 
Result 

     6.3 การจดัสมัมนา        ครัง้ Primary 
Result 

7. การพฒันาก าลงัคน  
     7.1 นศ.ระดบัปรญิญา
โท 

       คน Primary 
Result 

     7.2 นศ.ระดบัปรญิญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.3 นกัวจิยัหลงัปรญิญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.4 นกัวจิยัจาก
ภาคเอกชน ภาคบรกิารและ
ภาคสงัคม 

       คน Primary 
Result 

8. ทรพัยส์นิทางปญัญา ไดแ้ก่ สทิธบิตัร/ลขิสทิธิ/์เครื่องหมายการคา้/ความลบัทางการคา้ เป็นตน้ (โปรดระบ)ุ  
     8.1 เครื่องสกดัน ้าตาล
จากล าไยเถา 

    1  1 
เรื่อง 

Primary 
Result 

     8.2 ...............        เรื่อง Primary 
Result 

     8.3 .............        เรื่อง Primary 
Result 

9. บทความทางวชิาการ  
     9.1 วารสารระดบัชาต ิ      1 1 เรื่อง Primary 

Result 
     9.2 วารสารระดบั
นานาชาต ิ

       
เรื่อง 

Primary 
Result 

10. การประชมุ/สมัมนาระดบัชาต ิ  
     10.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     10.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร ์

     1 1 
ครัง้ 

Primary 
Result 

11. การประชมุ/สมัมนาระดบันานาชาต ิ  
     11.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     11.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร ์

       
ครัง้ 

Primary 
Result 
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19. ผลลพัธ ์(Outcome) ท่ีคาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 

ช่ือผลลพัธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
1. ชุมชนไดเ้ครือ่งสกดัน ้าตาลล าไยเถา 
เพื่อใชภ้ายในชุมชน 

เชงิปรมิาณ 1 เครือ่ง  

2. ชุมชนไดอ้งคค์วามรูเ้กีย่วกบัการ
สกดัน ้าตาลล าไยเถาผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

เชงิปรมิาณ 1 เรือ่ง  

3. ขอ้มลูส าหรบัการออกแบบและ
พฒันาเครือ่งสกดัน ้าตาลล าไยเถา 

เชงิปรมิาณ 1 เรือ่ง  

4. รายงานวจิยั เชงิปรมิาณ 1 เล่ม  
 
20. ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดว่าจะได้รบั (หากระบุเป็นตวัเลขได้ โปรดระบุ) 

ช่ือผลงาน ลกัษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผูใ้ช้ประโยชน์ 

ผลกระทบท่ีคาดวา่จะได้รบั 

1. ชุมชนเป้าหมายมี
ความรูค้วามเขา้ใจใน
การผลติน ้าตาลล าไย
จากการใชว้ธิกีารสกดั 

เป็นองคค์วามรูเ้กีย่วกบัวธิกีาร
ผลติ การเตรยีมวตัถุดบิ ภาวะ
ทีใ่ชใ้นการสกดัน ้าตาลล าไย 

ชุมชนในพืน้ที่
เป้าหมาย   และชุมชน
อื่นทีม่บีรบิทใกลเ้คยีง
กนั รวมถงึในพืน้ที ่
EEC 

ชุมชนมคีวามเขา้ใจและมสีว่นร่วมใน
การผลติน ้าตาลล าไยเถาและน าไปใช้
เป็นผลติภณัฑเ์พื่อจ าหน่ายภายใน
ชุมชนได ้

2. ชุมชนเป้าหมายมี
แนวทางในการเพิม่
มลูค่าล าไยเถา ซึง่เป็น
พชืประจ าถิน่ 

เป็นองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการน า
ล าไยเถาแปรรปู เพื่อใหเ้กดิ
มลูค่าเพิม่ขึน้ 

ชุมชนในพืน้ที่
เป้าหมาย   และชุมชน
อื่นทีม่บีรบิทใกลเ้คยีง
กนั รวมถงึในพืน้ที ่
EEC 

ชุมชนมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัการน า
ล าไยเถาไปแปรรปู และมสีว่นร่วมใน
การน าไปต่อยอดได ้

3. การสรา้งองคค์วามรู้
เพื่อพฒันาเป็นตน้แบบ 

เป็นการรวบรวมองคค์วามรูท้ี่
ไดจ้ากโครงการวจิยัไปสรา้ง
ตน้แบบเครื่องสกดัน ้าตาลล าไย
เถา เพื่อถ่ายทอดสูช่มุชนอื่นได้
ต่อไป 

คณะผูว้จิยัและชมุชน
ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย   

องคค์วามรูเ้กดิขึน้ ไดแ้ก ่ การ
ออกแบบการทดลอง แบบจ าลอง 
ทางคณิตศาสตร ์ และผลการวเิคราะห์
ผลของปจัจยัการสกดัน ้าตาลจากล าไย
เถา สามารถใชเ้ป็นตน้แบบในการสกดั
สารส าคญัของพชืชนิดอื่นทีส่มบตัิ
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ใกลเ้คยีงกนั  คณะผูว้จิยัประหยดัเวลา
ในการศกึษาและสามารถต่อยอดจาก
ความรูเ้ดมิไดเ้ลย ในขณะทีชุ่มชน
สามารถเรยีนรูจ้ากนวตักรรมตน้แบบ
เครื่องสกดัและถ่ายทอดได ้

 
 
 
21. การตรวจสอบทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธิบตัรท่ีเก่ียวข้อง 

          ไมม่กีารตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
           ตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญาแลว้ ไม่มทีรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
           ตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญาแลว้ มทีรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
รายละเอียดทรพัยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเลข
ทรพัยสิ์นทาง

ปัญญา 

ประเภททรพัยสิน 
ทางปัญญา 

ช่ือทรพัยสิ์นทางปัญญา ช่ือผูป้ระดิษฐ ์
ช่ือผูค้รอบครอง

สิทธ์ิ 

     
     

 
22. มาตรฐานการวิจยั 
         มกีารใชส้ตัวท์ดลอง 

   มกีารวจิยัในมนุษย ์
   มกีารวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่ 
   มกีารใชห้อ้งปฎบิตักิารทีเ่กีย่วกบัสารเคม ี

 
23. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจยั รบัจ้างวิจยั หรือ Matching fund 

ประเภท ช่ือหน่วยงาน/บริษทั แนวทางรว่มด าเนินการ การรว่มลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศกึษา 
(มหาวทิยาลยั/
สถาบนัวจิยั) 

  ไม่ระบ ุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รฐัวสิาหกจิ/
บรษิทัเอกชน) 

  ไม่ระบ ุ  
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*กรณมีกีารลงทุนรว่มกบัภาคเอกชน ใหจ้ดัท าหนงัสอืแสดงเจตนาการรว่มทุนวจิยัพฒันาประกอบการเสนอขอ 
 
24. สถานท่ีท าการวิจยั     

 ใน
ประเทศ/
ต่างประเท

ศ 

 ช่ือประเทศ/
จงัหวดั 

 พื้นท่ีท่ีท า
วิจยั 

 ช่ือสถานท่ี 

พิกดัสถานท่ี GPS (ถ้า
มี) 

ละติจดู ลองจิจดู 

ในประเทศ  
กรงุเทพมหานค
ร 

 หอ้งปฏบิตักิาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุ
เทนถวาย 

13.74165
2 

100.53131
3 

 ในประเทศ  ชลบุร ี  ภาคสนาม เทศบาลต าบลแสนสุข อ.ศรี
ราชา  

13.28826
1 

100.91429
3 

*องศาทศนิยม (DD) 

 
 
 
 
 
25. สถานท่ีใช้ประโยชน์     
 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ช่ือประเทศ/
จงัหวดั 

 ช่ือสถานท่ี 
พิกดัสถานท่ี GPS (ถ้ามี) 
ละติจดู ลองจิจดู 

ในประเทศ  
กรงุเทพมหานค
ร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย 

13.741652 100.531313 

 ในประเทศ  ชลบุร ี เทศบาลต าบลแสนสุข อ.ศรรีาชา  13.288261 100.914293 
*องศาทศนิยม (DD) 

 26. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของงานวิจยัน้ีต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจยัต่อยอดจาก
โครงการวิจยัอ่ืน                      ม ี     ไม่ม ี 

    หน่วยงาน/สถาบนัทีย่ ื่น 
 ................................................................................................................
.............      

      ชื่อโครงการ                    
 ................................................................................................................
............. 
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ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้ 
.................................................................................................................................................................
................... 
.................................................................................................................................................................
................. 
.................................................................................................................................................................
................. 

      สถานะการพจิารณา     
                   ไมม่กีารพจิารณา 
                  โครงการไดร้บัอนุมตัแิลว้ สดัส่วนทุนทีไ่ดร้บั .......... %             
                  โครงการอยูร่ะหว่างการพจิารณา  

 
27. ค าช้ีแจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
28. ลงลายมือช่ือ หวัหน้าโครงการวิจยั พร้อมวนั เดือน ปี 
 
 
 

                                                                            ลงชื่อ................................................. 
                                                                                   (นายณรงค ์ชยัสงเคราะห์) 

                                                                                 หวัหน้าโครงการวจิยั 

                                                                               วนัที ่ 25  เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

 

ส่วน ค  : ประวติัคณะผูวิ้จยั 
หวัหน้าโครงการวิจยั  

1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายณรงค ์ชยัสงเคราะห ์
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        ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr. Narong Chaisongkroh 
2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 1809900042124 
3. ต าแหน่งปจัจบุนั อาจารยป์ระจ าคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์
 เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั  10 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
4. หน่วยงาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย 
 ทีอ่ยู ่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท ์ 02-252-7029/ 08-6746-7152 (มอืถอื) 
 โทรสาร 02-252-7580 
 E-mail: narong_ch@rmutto.ac.th 
5. ประวตักิารศกึษา 

วฒิุการศึกษา สถาบนัการศึกษา สาขาวิชา ปีท่ีจบการศึกษา 
(พ.ศ.) 

วศิวกรรมศาสตรดุษฎี
บณัฑติ 

มหาวทิยาสงขลานครนิทร ์ วศิวกรรมเคม ี 2555 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาสงขลานครนิทร ์ วศิวกรรมเคม ี 2550 
6. สาขาวชิาการทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิาการ 

6.1 การดดูซบั (Adsorption) 
6.2 มลพษิทางอากาศ (Air Pollution) 
6.3 การออกแบบการทดลอง และ สถติ ิ(Experimental design and Statistic) 
6.4 การพฒันาสนิคา้ทางการเกษตร (Agricultural products development) 

7. ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ
ในการท าการวจิยัว่าเป็นผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั หวัหน้าโครงการวจิยั หรอืผูร้ว่มวจิยัในแต่ละ
ผลงานวจิยั  

7.1 ผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั : ชื่อแผนงานวจิยั  ไมม่ ี
7.2 หวัหน้าโครงการวจิยั : ไมม่ ี
7.3 งานวจิยัทีท่ าเสรจ็แลว้ : ชื่อผลงานวจิยั ปีทีพ่มิพ ์ การเผยแพร ่ และแหล่งทุน (อาจ
มากกว่า 1 เรือ่ง) 
- Thipparat, T., Chaisongkroh, N., and Srisopha, S., 2015.Assessment of Fresh 

Student Orientation Behaviors in Rajamangala University of Technology Tawan-Ok by Using 
VIKOR and AHP, 2015, Proceedings of the 53rd   Kasetsart University Annual Conference. 
Kasetsart University, Bangkok. February 3-6, 2015. (ไมไ่ดร้บัทุน) 

- เทอดธดิา ทพิยร์ตัน์, ณรงค ์ชยัสงเคราะห ์และ สุนนัทา ศรโีสภา. 2558. การประยกุตใ์ชว้ธิี
กระบวนการล าดบัขัน้เชงิวเิคราะหใ์นการเปรยีบเทยีบการจดัการเรยีนการสอนวชิาปฏบิตักิารทดสอบ
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ทางวศิวกรรมโยธา, 2558, การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ วศิวกรรมและการก่อสรา้งครัง้ที ่ 2. โรงแรม
เอเชยี, กรงุเทพมหานคร. 29-30 มกราคม 2558. (ไมไ่ดร้บัทุน) 

-  Thipparat, T., and Chaisongkroh, N. 2015. Contractor Selection Model using AHP 
and VIKOR, 2558, 2nd National Engineering and Construction Conference, Asia Hotel, 
Bankong, Thailand. January 29-30, 2015. (ไมไ่ดร้บัทุน) 

-  เทอดธดิา ทพิยร์ตัน์, ณรงค ์ ชยัสงเคราะห ์ และ จรรยวรรณ จรรยธรรม. 2558. การ
ประยกุตใ์ช ้ AHP ในการคดัเลอืกการออกแบบผลติภณัฑท์ีพ่ฒันาจากเสน้ใยของตน้จาก, 2558, การ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิวศิวกรรมและการก่อสรา้งครัง้ที ่2. โรงแรมเอเชยี, กรงุเทพมหานคร. 29-30 
มกราคม 2558. (ไมไ่ดร้บัทุน) 

- Thipparat, T., and Chaisongkroh, N. 2015. Applying fuzzy AHP and fuzzy VIKOR to 
Green Contracting Strategy Selection, 2558, งานประชุมวศิวกรรมโยธาแห่งชาต ิครัง้ที ่20. โรงแรม
เดอะซายน์ พทัยาเหนือ, ชลบุร.ี 8-10 กรกฎาคม 2558. (ไมไ่ดร้บัทุน) 

- Thipparat, T., Chaisongkroh, N., Kulprapa, N., and Hongthong, P. 2015 Application of 
AHP and VIKOR for Evaluating Competitiveness of Contractors, 2558, งานประชุมวศิวกรรม
โยธาแห่งชาต ิครัง้ที ่20. โรงแรมเดอะซายน์ พทัยาเหนือ, ชลบุร.ี 8-10 กรกฎาคม 2558. (ไมไ่ดร้บัทุน) 

- เทอดธดิา ทพิยร์ตัน์, ณรงค ์ชยัสงเคราะห ์และ สุนนัทา ศรโีสภา. 2558. การประยกุตใ์ชว้ธิี
ไวโกรแ์ละกระบวนการล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์ ในการแกป้ญัหาการเลอืกวสัดุก่อสรา้งหลงัคา, 2558, 
งานประชุมวศิวกรรมโยธาแห่งชาต ิครัง้ที ่20. โรงแรมเดอะซายน์ พทัยาเหนือ, ชลบุร.ี 8-10 กรกฎาคม 
2558. (ไมไ่ดร้บัทุน) 

- เทอดธดิา ทพิยร์ตัน์, นนทฉตัร กุลปภา และ ณรงค ์ชยัสงเคราะห์. 2560. การประมาณราคา
ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัดว้ยการประยกุตใ์ช ้ ANFIS, การประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาต ิ
ครัง้ที ่ 22, เดอะกรนีเนอรร์ี ่ รสีอรท์ เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง, นครราชสมีา. 18-20 กรกฎาคม 2560. 
(ไมไ่ดร้บัทุน) 

- Thipparat, T., and Chaisongkroh, N. 2015. Application of AHP and VIKOR for 
Chemical Product Selection, The 2nd Management and Innovation Technology International 
Conference (MITiCON 2015), Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, Bangkok, Thailand. 
November 16-18, 2015. (ไมไ่ดร้บัทุน) 

- Thipparat, T., Chaisongkroh, N., Kulprapa, N., and Thaseepetch, T., 2015. 
Application of BIM into Civil Engineering Management Class, The 2nd   Management and 
Innovation Technology International Conference (MITiCON 2015), Grand Mercure Bangkok 
Fortune Hotel, Bangkok, Thailand. November 16-18, 2015. (ไมไ่ดร้บัทุน) 

- Thipparat, T., Chaisongkroh, N., Kulprapa, N., and Srisopha, S., 2015. Application of 
QFD to Design a Course in Building Information Modeling (BIM), 2015, The 2nd    
Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON 2015), Grand 
Mercure Bangkok Fortune Hotel, Bangkok, Thailand. November 16-18, 2015. (ไมไ่ดร้บัทุน) 
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- Thipparat, T., and Chaisongkroh, N. 2015. 4D Application for Energy Building Project, 
2015, The 2nd   Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON 
2015), Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, Bangkok, Thailand. November 16-18, 2015. 
(ไมไ่ดร้บัทุน) 

- Thipparat, T., Kulprapa, and Chaisongkroh, N. 2017. Case study of the first steel 
bridge competition at Uthenthawai Campus, The 8th Rajamangala University of Technology 
Internation Conference, IMPACT Muang Thong Thani Exhibition and Convention, Nonthaburi, 
Thailand. August 7-9, 2017. (ไมไ่ดร้บัทุน) 

- Thipparat, T., and Chaisongkroh, N. 2019. Evaluation of Steel Bridge Model in Steel 
Bridge Competition by using AHP and VIKOR, 4th International Management Conference 
(IMC), IBIS Sukhumvit 4, Bangkok, Thailand, July 14th ,2019. (ไมไ่ดร้บัทุน) 

- Thipparat, T., and Chaisongkroh, N. 2016. Application of AHP and VIKOR for 
Chemical Product Selection. ITMSOC Transactions on Information Technology Management. 
01, 14–18. 

7.4 งานวจิยัทีก่ าลงัท า : การน ากาบมะพรา้วและวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรมาแปรรปูเป็นถ่านกมั
มนัตแ์ละน าไปใชป้ระโยชน์ (ผูร้ว่มวจิยั) 
ผูร่้วมวิจยั 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  ดร.  ศศธิร สรรพ่อคา้ 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Dr. Sasithorn Sunphorka 
2. หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 3 4104 01311 17 2 
3. ต าแหน่งปจัจบุนั อาจารยป์ระจ าคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์
 เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั 10 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
4. หน่วยงาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย 

 ทีอ่ยู ่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท ์ 02-252-7029/ 08-9018-2311 (มอืถอื) 
 โทรสาร 02-252-7580 
 E-mail: sunphorka_s@hotmail.com 

5. ประวตักิารศกึษา  
วฒิุการศึกษา สถาบนัการศึกษา สาขาวิชา ปีท่ีจบการศึกษา 

(พ.ศ.) 
วทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เคมเีทคนิค 2555 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เคมเีทคนิค 2549 
วทิยาศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เคมวีศิวกรรม 2547 
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6. สาขาวชิาการทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา) 
 6.1  การเปลีย่นชวีมวลใหเ้ป็นเชือ้เพลงิและสารมลูค่าเพิม่  
 6.2  การสกดัดว้ยของไหลภาวะเหนือวกิฤต (Supercritical fluids) 

6.3   การออกแบบการทดลอง (Experimental design and experiment) 
7. ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ  

7.1 หวัหน้าโครงการวจิยั :   
 - ผลของการใชแ้คลเซยีมออกไซดร์ว่มกบัโลหะออกไซดอ์ื่นเป็นตวัพาออกซเิจนต่อการเผา

ไหมแ้บบเคมคิอลลปูปิงของเชือ้เพลงิแก๊สและของแขง็ 
 - การน ากาบมะพรา้วและวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรมาแปรรปูเป็นถ่านกมัมนัตแ์ละ

น าไปใชป้ระโยชน์ 
7.2 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งและท าเสรจ็แลว้ :  
Sasithorn Sunphorka, Panuwattana Kanokwannakorn, and Prapan Kuchonthara, Chemical 

looping combustion of methane or coal by Fe2O3/CaSO4 mixed oxygen, Arabian Journal for Science 
and Engineering, 2019. DOI: 10.1007/s13369-019-03799-6: แหล่งทุน สกว./มทร.ตอ. 

Sasithorn Sunphorka, Oranee Poonsritanakul, and Prapan Kuchonthara, Chemical-looping 
combustion of methane using CaSO4 as an oxygen carrier: effects of MgO addition, Arabian Journal 
for Science and Engineering, 2018. DOI: 10.1007/s13369-018-3620-5: แหล่งทุน สกว./มทร.ตอ. 

Sasithorn Sunphorka, Benjapon Chalermsinsuwan, and Pornpote Piumsomboon,  Artificial 
neural network model for the prediction of kinetic parameters of biomass pyrolysis from its 
constituents, Fuel, 2017. 193: p. 142–158. : แหล่งทุน บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Sasithorn Sunphorka, Benjapon Chalermsinsuwan, and Pornpote Piumsomboon,  
Application of artificial neural network for kinetic parameters prediction of biomass oxidation from 
biomass properties, Journal of the Energy Institute, 2017. 90: p. 51-61. : แหล่งทุน บณัฑติวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Panusit Sungsuk, Sasiporn Chayaporn, Sasithorn Sunphorka, Prapan Kuchonthara, 
Pornpote Piumsomboon, and Benjapon Chalermsinsuwan, Prediction of pyrolysis kinetic parameters 
from biomass constituents based on simplex-lattice mixture design, Chinese Journal of Chemical 
Engineering, 2016. 24: p. 535–542. : แหล่งทุน บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Phattharanid Thanatawee, Wanwisa Rukthong, Sasithorn Sunphorka, Pornpote 
Piumsomboon, and Benjapon Chalermsinsuwan, Effect of Biomass Compositions on Combustion 
Kinetic Parameters using Response Surface Methodology, International Journal of Chemical Reactor 
Engineering, 2016. 14(1), DOI: 10.1515/ijcre-2015-0082. : แหล่งทุน สกว., ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นปิโตร
เคมแีละวสัดุ คณะวทิยาศาสตรแ์ละบณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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Wanwisa Rukthong, Phattharanid Thanatawee, Sasithorn Sunphorka, Pornpote 
Piumsomboon, and Benjapon Chalermsinsuwan, Computation of Biomass Combustion Characteristic 
and Kinetic Parameters by using Thermogravimetric Analysis, Engineering Journal, 2015. 
DOI:10.4186/ej.2015.19.2.41. : แหล่งทุน สกว., ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นปิโตรเคมแีละวสัดุ คณะวทิยาศาสตร์
และบณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Kodchanipa Maneewan, Supachita Krerkkaiwan, Sasithorn Sunphorka, Tharapong Vitidsant, 
and and Prapan Kuchonthara, Catalytic Effect of Biomass Pyrolyzed Char on the Atmospheric 
Pressure Hydrogasification of Giant Leucaena (Leucaena leucocephala) Wood, Industrial Engigeering 
Chemistry Research, 2014. 53(30), p. 11913-11919. : แหล่งทุน สกว., ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นปิโตรเคมี
และวสัดุ คณะวทิยาศาสตรแ์ละบณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

7.3 งานวจิยัทีก่ าลงัท า :  การน ากาบมะพรา้วและวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรมาแปรรปูเป็น
ถ่านกมัมนัตแ์ละน าไปใชป้ระโยชน์ (หวัหน้าโครงการ) 
 
 
ผูร่้วมวิจยั 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวกมนทรรศน์  ชาวนา 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Miss Kamontus  Chawna 
2. หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 3 700500103087 
3. ต าแหน่งปจัจบุนั อาจารยป์ระจ าคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์
 เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั 10 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
4. หน่วยงาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย 
 ทีอ่ยู ่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท ์ 02-252-7019/ 09-55422464 (มอืถอื) 
 โทรสาร 02-252-7580 
 E-mail: tikkamontus@gmail.com 
5. ประวตักิารศกึษา 

วฒิุการศึกษา สถาบนัการศึกษา สาขาวิชา ปีท่ีจบการศึกษา 
(พ.ศ.) 

ศกึษาศาสตร
มหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง การสอน
ภาษาองักฤษ 

2554 

ครศุาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนัน
ทา 

ภาษาองักฤษ 2545 

  
6. สาขาวชิาการทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา) 
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 6.1 ความช านาญทางดา้นเทคโนโลย ี     
 6.2 การเรยีนการสอนผ่านสื่อออนไลน์      
7. ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ  
7.1 นกัวจิยัรว่ม :   
- การวเิคราะหเ์อ๊กซเ์ซอรย์ขีองระบบท าความเยน็ทีต่ดิตัง้อเีจค็เตอร ์ ๒ ตวั ชนิดวางขนานกนั 

(Exergy Analysis of Dual Parallel Ejectors Refrigeration System), Available online at 
www.sciencedirect.com, ScienceDirect, แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปี ๒๕๖๑  

7.2 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งและท าเสรจ็แลว้ :  
 -  การวเิคราะหเ์อ๊กซเ์ซอรย์ขีองระบบท าความเยน็ทีต่ดิตัง้อเีจค็เตอร ์ ๒ ตวั ชนิดวางขนานกนั 

(Exergy Analysis of Dual Parallel Ejectors Refrigeration System), Available online at 
www.sciencedirect.com, ScienceDirect, แหล่งทนุ: งบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

7.3 งานวจิยัทีก่ าลงัท า :  ไมม่ ี
__________________________________ 
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แบบเสนอโครงการวิจยั (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพฒันาศกัยภาพ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยัและ
นวตักรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เป้าหมายท่ี 1 2 และ 3) 

------------------------------------ 
 

 ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาไทย) การเพิม่จาํนวนรากของกิง่ตอนลาํไยเถา 
              (ภาษาองักฤษ) Increasing Root of Dimocarpus longan var. obtusus Layering 

 ช่ือชุดโครงการวิจยั (ภาษาไทย)
 .....................................................................................................................
...... 
                 (ภาษาองักฤษ)
 .....................................................................................................................
...... 
ช่ือแผนบรูณาการ (ภาษาไทย)   การพฒันาและการขยายพนัธุล์าํไยเถาเพื่อการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์เชงิ
พาณชิย ์

(ภาษาองักฤษ)    Development and Propagation of Dimocarpus longan var. obtusus for 
Conservation and Commercial Advantage  

ส่วน ก    : ลกัษณะโครงการวิจยั 

โครงการวจิยัใหม่ 

 โครงการวจิยัต่อเนื่อง  
     ระยะเวลา ....... ปี ………เดอืน ปีนี้เป็นปีที ่....... (ระยะเวลาดําเนินการวจิยัไมเ่กนิ 5 ปี) 

 
1. ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 

ยทุธศาสตร ์   ยทุธศาสตรท์ี ่2 : ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
  เป้าประสงค ์  2.3 การพฒันาปจัจยัสนบัสนุนและการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน   

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
      ยทุธศาสตร ์     ยทุธศาสตรก์ารวจิยัที ่ 8 : การพฒันาวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี วจิยั และ

นวตักรรม 
    เป้าประสงค ์     -ไมต่อ้งระบุ-                                                                               
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3. ยทุธศาสตรวิ์จยัและนวตักรรมแห่งชาติ 20 ปี 
        ยทุธศาสตร ์ 3. การวจิยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรูพ้ืน้ฐานของประเทศ 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ 3.1 องคค์วามรูพ้ืน้ฐานและเทคโนโลยฐีาน  
 แผนงาน  -   
4. ยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติรายประเดน็  

      โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

5. อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย 
  การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
6. ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน  

การสรา้งและพฒันาเทคโนโลยสีรา้งองคค์วามรูใ้หมเ่ทคโนโลยฐีานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ ดา้น
เทคโนโลยวีสัดุ ดา้นนาโนเทคโนโลย ีและ ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั 

 
ส่วน ข : องคป์ระกอบในการจดัท าโครงการวิจยั  

 1. ผูร้บัผิดชอบ 

 ค าน าหน้า  ช่ือ-สกลุ 
 ต าแหน่งใน
โครงการ 

 สดัส่วนการ
มีส่วนร่วม 

 เวลาท่ีท าวิจยั 
(ชัว่โมง/
สปัดาห์) 

ดร. รศุมา มฤบด ี หวัหน้าโครงการ 50 20 
ดร. อภสิทิธิ ์ชติวณชิ ผูร้ว่มวจิยั 50 20 

       
2. สาขาการวิจยัหลกั OECD     4. เกษตรศาสตร ์     

  สาขาการวิจยัย่อย OECD     4.2 เกษตรศาสตร ์: เกษตรศาสตร ์
  ด้านการวิจยั                      เกษตร 

3. สาขา ISCED           08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary 
    081 Agriculture 
             0812 Horticulture 
4. ค าส าคญั (keyword) 
       ค าส าคญั (TH) ลาํไยเถา กิง่ตอน จาํนวนราก สตูรเรง่ราก 
       ค าส าคญั (EN) Dimocarpus longan, layering, number of root, rooting 
compounds 
5. ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจยั          
 ในปจัจบุนั ลาํไยเถาไดร้บัความนิยมใชเ้ป็นไมป้ระดบัเพื่อใหร้ม่เงา และมกีารพฒันารปูแบบต่างๆเพื่อใช้
ประดบับา้นหรอืสวนเพราะมลีกัษณะเป็นเถาเลือ้ย ทาํใหก้ารบรโิภคลาํไยเถามแีนวโน้มทีล่ดลง เนื่องจากมี
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รสชาตทิีห่วานมาก 20-24 บรกิซ ์ เนื้อบางและน่ิม ฉ่ําน้ํา และเมลด็ใหญ่ แต่มลีกัษณะเด่นคอืกลิน่ทีห่อมหวาน
กว่าลาํไยพนัธุอ์ื่นๆ จงึควรศกึษารปูแบบการใชป้ระโยชน์ดา้นอื่นทดแทนการบรโิภคผลสด เช่น การแปรรปู
ผลติภณัฑน้ํ์าตาลจากลกัษณะเด่นคอืกลิน่หอมและมคีวามหวานสงู การใชเ้ป็นไมป้ระดบัจากลกัษณะทีเ่ป็นไม้
เลือ้ยและมสีผีลทีส่วยงามจงึเหมาะทีจ่ะพฒันาการผลติเป็นไมบ้อนไซได ้ แต่การขยายพนัธุล์าํไยเถานัน้ทําได้
ยากเนื่องจากออกรากยากและชา้ การพฒันาวธิกีารตอนกิง่ซึง่เป็นวธิทีีน่ิยมใชใ้นการขยายพนัธุล์าํไยเพื่อให้
ออกรากเรว็และมากขึน้จะเป็นแนวทางหนึ่งทีช่่วยส่งเสรมิการผลติกิง่พนัธุแ์ละส่งเสรมิการปลกูลาํไยเถาใหไ้ด้
คุณภาพทีด่เีพื่อใหม้วีตัถุดบิเพยีงพอต่อการพฒันาการผลติหรอืแปรรปูลาํไยเถาในเชงิพาณชิย ์    
 
 
6. วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 

1.เพื่อเขา้รว่มสนองพระราชดาํรโิครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรฯิ          
 2.เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหว่างออกซนิกบัสตูรเร่งรากเพื่อเพิม่จาํนวนรากของกิง่ตอนลาํไยเถา 
 3. เปรยีบเทยีบวสัดุทาํตุ้มทีช่่วยเพิม่จาํนวนรากของกิง่ตอนลาํไยเถา 
7. ขอบเขตของโครงการวิจยั          

เลอืกตน้ลาํไยเถาทีม่ลีกัษณะด ี ไมม่โีรค ทีพ่บภายในชุมชนเทศบาลเมอืงแสนสุข อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
จาํนวน 10 ตน้ เพื่อใชเ้ปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหว่างฮอรโ์มนกลุ่มออกซนิ ไดแ้ก่ IAA และ NAA ทีร่ะดบั
ความเขม้ขน้ทีแ่ตกต่างกนักบัสตูรเรง่ราก จาํนวน 2 สตูร เพื่อบนัทกึผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่จาํนวนรากของ
กิง่ตอนลาํไยเถา และบนัทกึผลจาํนวนวนัทีเ่หน็รากบนตุม้ตอน เปอรเ์ซน็ตก์ารรอดชวีติ จาํนวนราก ความยาว
ราก  ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางราก นอกจากนัน้ยงัเปรยีบเทยีบวสัดุทาํตุ้มโดยใชว้สัดุและกรรมวธิต่ีางๆ เพื่อ
ทดสอบความสามารถการเพิม่จาํนวนรากของกิง่ตอนลาํไยเถา โดยบนัทกึขอ้มลูจาํนวนวนัทีเ่หน็รากบนตุม้ตอน 
เปอรเ์ซน็ตก์ารรอดชวีติ จาํนวนราก ความยาวราก  ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางราก เพื่อคน้หาวธิกีารทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะ
ช่วยส่งเสรมิใหก้ิง่ตอนลําไยเถาออกรากไดใ้นปรมิาณมากและมอีตัราการรอดชวีติสงู   
8. ทฤษฎี สมมติุฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจยั          
 ฮอรโ์มนออกซนิหรอืสตูรเรง่ราก และวสัดุทาํตุม้ทีเ่หมาะสมจะสามารถส่งเสรมิการเพิม่จาํนวนรากให้
มากขึน้และระยะเวลาการออกรากไดเ้รว็ขึน้ 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวข้อง          

ลาํไย (Longan) เป็นไมผ้ลตระกูล Sapindaceae จาํแนกไดเ้ป็น 2 สายพนัธุ ์(Species) ขึน้อยูก่บั

ลกัษณะของลาํตน้ ผล และเมลด็ และการใชป้ระโยชน์ ประกอบดว้ย 1) Euphoria longana Lamk. 

หรอื Euphoria longana Lour. หรอื Dimocarpus longan Lour. ซึง่เป็นลาํไยทีป่ลกูในภาคเหนือของประเทศ

ไทยในจงัหวดั เชยีงใหม ่เชยีงราย ลาํพูน ลาํปาง แพร ่น่าน พะเยา และในภาคอสีานทีจ่งัหวดันครราชสมีา เลย 

หนองคาย อกีสายพนัธุห์นึ่งคอื 2) ลาํไยเถา (Euphoria scandens Winit.Kerr. หรอื Dimocarpus longan var. 

obtusus) ใชเ้ป็นไมป้ระดบั โดยจะตดัเป็นพุ่มเตีย้หรอืปลกูเป็นไมก้นัลม (พงษ์ศกัดิ ์และคณะ, 2542) 

ลาํไยเถา หรอืทีช่าวบา้นทางอสีานเรยีกว่า “ลาํไยเครอื” มชีื่อวทิยาศาสตรว์่า Dimocarpus longan var. 

obtusus Leenh. อยูใ่นวงศ ์Spindaceae เป็นไมต้น้รอเลือ้ย ลาํตน้ยดืยาว กิง่กา้นหอ้ยลง สามารถพนัหรอืปีน
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ปา่ยรัว้หรอืหลกัได ้ ออกดอกตดิผลตลอดปี เปลอืกผลเป็นสเีขยีวอมชมพ ู ขนาดผลใกลเ้คยีงกบัลาํไยทัว่ไป แต่

เมลด็โตกว่าลาํไยทัว่ไป เนื้อหุม้เมลด็บาง ฉ่ําน้ํา เนื้อค่อนขา้งเหลว มเีนื้อน้อย รสชาตหิวานแต่มกีลิน่คลา้ย

กํามะถนั มกีลิน่คาวเลก็น้อย จงึนิยมปลกูไวป้ระดบัและใหร้ม่เงามากกว่าปลกูไวร้บัประทาน ลาํไยเถาชอบขึน้ใน

ทีด่อน และตอ้งการแสงแดดเตม็ที ่ปลกูไวส้าํหรบัเป็นไมป้ระดบัมากกว่า พบไดท้ัว่ไปในแถบภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทยแถวจงัหวดัชลบุร ี

 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรข์องล าไยเถา (วชิยั, 2561) 

ลาํไยเถาเป็นไมพุ้่มรอเลือ้ยขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ ทรงพุ่มแน่นทบึ มรีปูรา่งทีไ่มแ่น่นอน เมือ่

เจรญิเตบิโตเตม็ทีต่น้จะสงูไดถ้งึ 10-12 เมตร เปลอืกลาํตน้ไมเ่รยีบ ขรขุระ สน้ํีาตาลหรอืเทา เนื้อไมไ้มค่่อย

แขง็แรง ทาํใหก้ิง่หกัง่าย ง่ามกิง่ไมเ่หนียวพอเมือ่รบัน้ําหนกัลกูมากๆ จะฉีกขาดได ้กิง่กา้นทีแ่ตกมาใหม่จะชขูึน้ 

ถา้ไม่มทีีเ่กาะเกีย่วกจ็ะงอและหอ้ยลง  

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชัน้เดยีว ปลายคู่ ใบยอ่ยม ี3-5 คู่ ออกเป็นคู่ตรงขา้มกนั ใบยอ่ยกวา้ง 2-3 

เซนตเิมตร ยาว 4-6 เซนตเิมตร รปูร่างใบเป็นรปูรหีรอืรปูหอก ส่วนปลายใบและฐานใบค่อนขา้งป้าน ใบดา้นบน

มสีเีขยีวเขม้กว่าดา้นล่าง ผวิดา้นบนเรยีบ ส่วนผวิดา้นล่างสากเลก็น้อย ขอบใบเรยีบไม่มหียกั ขอบใบเป็นคลื่น

มเีสน้แตกออกจากเสน้กลางใบจาํนวนมาก ตวัใบมกัมว้นลงไปทางหลงัใบตามยาวของตวัใบ  

ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงทีป่ลายยอด และอาจเกดิจากตาขา้ง ช่อดอกยาวประมาณ 20-30 เซนตเิมตร 

มดีอกยอ่ยขนาดเลก็จาํนวนมาก ดอกสขีาวหรอืขาวอมเหลอืง เสน้ผ่านศูนยก์ลางดอก 6-8 มลิลเิมตร ดอกของ

ลาํไยเถามสีขีาวนวลแบ่งได้ 3 ชนิดคอื ดอกตวัผู ้ดอกตวัเมยีและดอกกระเทย ซึง่ทัง้ 3 ชนิดจะอยูใ่นช่อเดยีวกนั

ใน แต่ละช่อจะมดีอกจาํนวนมากโดยดอกตวัผูจ้ะมมีากกว่าดอกตวัเมยีหลายเท่าตวั ส่วนดอกกระเทยนัน้ พบ

ค่อนขา้งน้อย ดอกลาํไยเถาเสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 6-8 มลิลเิมตร มกีลบีดอกสขีาวหม่น จาํนวน 5 กลบี 

กลบีดอกเหล่านี้จะบางเรยีบเลก็ ลาํไยเถามกัออกดอกในช่วงเดอืนเมษายน-มถุินายน  

ผลของลาํไยเถาจะเกดิจากช่อดอกทีอ่ยูต่รงปลายกิง่ทีไ่ดร้บัแสงและอากาศเพยีงพอเพื่อการเจรญิเตบิโต 

ผลลาํไยเถามรีปูทรงกลมหรอืทรงเบีย้วเลก็น้อย เสน้ผ่านศูนยก์ลางผล 2.5 -3.5 มลิลเิมตร ผลแก่มสีเีขยีวปน

น้ําตาล หรอืสน้ํีาตาลอมชมพ ูผวิเปลอืกบาง เรยีบ มตุ่ีมเลก็ๆ ปกคลุมทีผ่วิเปลอืกดา้นนอก เนื้อบาง ฉ่ําน้ํา รส

หวาน เมลด็มลีกัษณะกลม เสน้ผ่านศูนยก์ลางเมลด็ 1.5–2.0 เซนตเิมตร ผวิมนั สน้ํีาตาลเขม้จนถงึดาํ ส่วนของ

เมลด็ทีต่ดิกบัขัว้ผลมลีกัษณะเป็นวงกลมสขีาว ซึง่เป็นตําแหน่งทีแ่ทงออกมาของตน้กลา้  

การขยายพนัธุ์ (ยทุธนา และคณะ, 2559) ไดแ้ก่ 

1. การเพาะเมลด็  
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เป็นวธิกีารดัง้เดมิทีม่กีารปฏบิตักินัมานาน ตัง้แต่ยคุทีล่าํไยเริม่เขา้มาจากประเทศจนี แต่ปจัจบุนัวธิกีาร

ดงักล่าวไมเ่ป็นทีน่ิยม เนื่องจากตน้ทีไ่ดม้ลีกัษณะไมต่รงตามสายพนัธุแ์ละใหคุ้ณภาพผลตํ่า เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ตน้แม ่นอกจากนี้ต้นทีป่ลกูจากเมลด็มรีะยะเยาวน์าน โดยใชเ้วลา 7-8 ปี กว่าจะใหผ้ลผลติ  

2. การตอนกิง่ 

เป็นวธิทีีไ่ดร้บัความนิยมมากในประเทศไทย เนื่องทําไดง้า่ยและทาํใหล้าํไยออกรากงา่ย ถา้ทําในฤดฝูน

กิง่ตอนจะใชเ้วลาออกรากประมาณ 1 เดอืน หลงัจากออกรากแลว้นําไปเพาะชาํไวใ้นทีร่่ม 1-2 เดอืนก่อนนําลง

ไปปลกู ตน้ทีไ่ดจ้ากการตอนจะใชเ้วลา 3-5 ปีจงึจะใหผ้ลผลติ แต่ขอ้เสยีของกิง่ตอนคอื จะโค่นลม้ไดง้่ายหาก

โดนลมแรง  

3. การทาบกิง่ 

เป็นวธิทีีง่า่ยและใหผ้ลด ีโดยใชต้น้กลา้อาย ุ8-12 เดอืน เป็นตน้ตอ โดยนําตน้ตอใส่ในถุงพลาสตกิขนาด

เลก็และใชข้ยุมะพรา้วหรอืกาบมะพรา้วเป็นวสัดุใหค้วามชืน้เพื่อนําไปทาบกบักิง่พนัธุด์ ี หลงัจากทาบกิง่ทิง้ไว ้

45-60 วนั เพื่อใหร้อยแผลเชื่อมกนัสนิทแลว้จงึจะสามารถตดัส่วนบนของตน้ตอออกมา และตดัส่วนใตก้ิง่ยอด

พนัธุด์ทีิง้นํามาใส่ภาชนะปลกูอาจจะเป็นกระถางหรอืถุงเพาะชําเป็นเวลา 2-4 สปัดาห ์ก่อนนําลงปลกูต่อไป 

4. การเสยีบยอด 

ตอ้งใชต้น้กลา้อาย ุ 1 ปี เป็นตน้ตอซึง่ตอ้งมคีวามสมบูรณ์แขง็แรงและสามารถเจรญิเตบิโตทีด่ ี

โดยทัว่ไปใชต้น้ตอทีเ่ป็นลาํไยพนัธุท์ีเ่จรญิเตบิโตเรว็ เช่น ลาํไยกระดกู และตดัตอ้ตอใหม้คีวามสงูประมาณ 3-5 

นิ้ว แลว้นํายอดพนัธุด์ทีีม่คีวามยาวประมาณ 10-12 นิ้ว จากนัน้เฉือนแผลตน้ตอและกิง่พนัธุใ์ห้มคีวามยาวของ

บาดแผลประมาณ 1-2 นิ้ว แลว้พนัพลาสตกิหรอืใชเ้ชอืกฟางใหแ้น่น ก่อนนําไปปลูกในถุงพลาสตกิใสขนาด 20 

x 30 นิ้ว พ่นสารกําจดัเชือ้ราและรดน้ําใหชุ้่มเพื่อรกัษาความชืน้ภายในถุง มดัปากถุงใหแ้น่นทิง้ไวใ้นทีร่่ม

ประมาณ 45-60 วนั แลว้คอ่ยเปิดปากถุงออก หลงัจากนัน้ประมาณ 3-5 วนั ใหย้า้ยลงภาชนะปลกูโดยใชด้นิ

ผสมเป็นวสัดุปลกู 

5. การตดัชํา 

โดยปกตใิชก้ิง่กึง่อ่อนกึง่แก่ความยาวประมาณ 5 น้ิว ปกัชาํในถุงเพาะชําขนาด 3 x 7 นิ้ว โดยใชแ้กลบ

ดาํเป็นวสัดุปกัชํา จากนัน้นําใส่ในถุงพลาสตกิเพื่อควบคุมความชืน้อกีครัง้หน่ึง และการตดักิง่ชาํลาํไยขณะอยูใ่น

ระบบพ่นฝอยพบว่ามคีวามสาํเรจ็ค่อนขา้งสงู หลงัจากต้นลาํไยออกรากใหย้า้ยลงภาชนะปลกูเพื่อใชเ้ป็นตน้พนัธุ์

ดต่ีอไป 

ความหมายของการตอนก่ิง 
  เป็นวธิกีารขยายพนัธุแ์บบไมใ่ชเ้พศ โดยวธิกีารชกันําให ้ เกดิรากในกิง่หรอืรากของตน้พชืทีใ่ชเ้ป็นตน้
แมก่่อน แลว้จงึตดัส่วนทีม่รีากนัน้นําไปปลกูเป็นต้นใหมต่่อไป ตน้ทีเ่กดิขึน้น้ีเรยีกว่า layer การตอนกิง่อาจ
เกดิขึน้ไดเ้อง ตามธรรมชาต ิ (by naturally) หรอืโดยการกระทําใหเ้กดิขึน้ จากมนุษย ์ (by artificially) ขณะทีม่ ี
การเกดิรากในกิง่ตอนพชื จะยงัไดร้บัแรธ่าตุอาหารและน้ําอย่างต่อเนื่อง ทาํใหก้ิง่ และใบมคีวามสามารถในการ



ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                   โครงการวิจยั 
 

ไฟล ์Template V1B22092560       6 

 

สงัเคราะหแ์สงไดต้ามปกต ิ จงึเป็นวธิกีารทีท่าํไดง้่าย แต่อาจใชเ้วลานานกว่า วธิกีารขยายพนัธุแ์บบอื่น ๆ เป็น
วธิทีีน่ิยมใชก้บัพชืทีใ่ชเ้วลา ในการออกรากนาน ทําใหก้ิง่ไดร้บัน้ําและแรธ่าตุอาหาร ก่อนการเกดิจดุกําเนิดราก 

ดงันัน้ความสาํเรจ็ของการตอนกิง่จงึขึน้อยูก่บัการปฏบิตัต่ิาง ๆ ใหก้ิง่มกีารสะสมอาหารพวก
คารโ์บไฮเดรต ออกซนิ และสภาพแวดลอ้มที ่ เหมาะสมต่อการเกดิรากเป็นตน้ใหม่ได ้ ในการ ผลติกิง่พนัธุท์าง
การคา้ดว้ยวธิกีารตอนกิง่ มกัใชก้บัพชืทีห่าไดย้ากไมส่ามารถขยายพนัธุไ์ดด้ว้ยวธิอีื่น และในกรณทีีต่อ้งการตน้
ใหมท่ีม่ขีนาดใหญ่เพื่อการ ใชป้ระโยชน์ไดเ้รว็ ไมต่อ้งเสยีเวลาในการปลกูเลีย้ง อยา่งไรกต็ามขอ้เสยีของการ
ตอนกิง่นัน้ตอ้งมตีน้แมท่ีป่ลกูอยู ่ จงึใชเ้นื้อทีม่ากและไดต้น้ใหม่จาํนวนไมม่ากนัก จงึเป็นขอ้จาํกดัในการ
ขยายพนัธุใ์หไ้ดป้รมิาณมาก 
ความจ าเป็นท่ีเลือกใช้การตอนก่ิง    

1. ใชข้ยายพนัธุพ์ชืทีเ่กดิรากไดย้าก ไมส่ามารถใชว้ธิกีารตดัชํากิง่แก่ไดด้ ีเช่น ฝรัง่  
2. เหมาะกบัพชืทีส่ามารถขยายพนัธุด์ว้ยวธินีี้อยูแ่ลว้ตามธรรมชาต ิเช่น สตรอเบอรี ่ 
3. เป็นพชืทีค่ดัเลอืกไวแ้ลว้ มลีกัษณะเด่น หรอื เป็นพชืทีม่จีาํนวนไมม่าก สามารถ จาํหน่ายไดร้าคาด ี

เช่น ลาํไย 
4. กิง่พนัธุท์ีข่ยายพนัธุไ์ดม้ขีนาดต้นใหญ่ ไมต่อ้งเสยีเวลาดแูลมาก เช่น ยางอนิเดยี 
5. ไมต่อ้งจดัเตรยีมสถานที่และสภาพแวดลอ้มระหว่างการออกรากมากนกั และใชอุ้ปกรณ์น้อย 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดรากของก่ิงตอน 
 1. ความช้ืนของวสัดท่ีุใช้ตอนก่ิง (Medium) มผีลต่อการออกรากพบว่าถา้ทีม่คีวามชืน้ เพยีงพอ จะ
ทาํใหก้ารออกรากเรว็ขึน้ วสัดุทีน่ิยมใชหุ้ม้กิง่ตอนในบา้นเราไดแ้ก่ กาบมะพร้าวที ่ แช่น้ําไวป้ระมาณ 1 – 3 
เดอืน และ     ขยุมะพรา้วซึง่สามารถดดูซบัน้ําไดด้ ี 

2. ความช้ืนในอากาศ (Relative Humidity) การเพิม่ความชืน้ในอากาศจะช่วยลดการคายน้ําของพชื 
คอื ถา้ความชืน้ในอากาศมน้ีอยจะส่งผลถงึการระเหยของน้ําจาก medium  

3. C/N ratio หมายถงึ อตัราส่วนของการสะสมคารโ์บไฮเดรต และสารประกอบของ ไนโตรเจนในกิง่
ตอน ซึง่สดัส่วนจะเป็นตวับ่งชี ้ถงึการออกราก ถา้ C/N ratio มคี่าสงูกิง่ ตอนจะเกดิรากไดด้ ีและเรว็กว่ากิง่ทีม่ ี
C/N ratio ตํ่า 

4. Etiolation เป็นการใหค้วามมดืแก่กิง่ตอน จากการทดลองของนกัวทิยาศาสตรห์ลายคน พบว่า กิง่
ตอนทีใ่หค้วามมดืแลว้จะทําใหม้กีารออกรากเรว็กว่ากิง่ทีไ่มผ่่านการใหค้วามมดื  

5. อณุหภมิู (Temperature) พชืทัว่ไปตอ้งการอุณหภมูสิําหรบัออกราก คอื อุณหภมู ิ กลางวนั 
ประมาณ 21–27 ๐ซ และอุณหภมูกิลางคนืประมาณ 17 – 21 ๐ซ ถา้อุณหภมูสิงูเกนิไปจะมผีลทาํใหก้ารหายใจ
มากเกนิไป ใชอ้าหารมากโดยเฉพาะอาหารพวกคารโ์บไฮเดรต ซึง่มผีลทาํใหค้่าของ C/N ratio ตํ่าลงทาํให้
ปรมิาณการออกรากน้อย นอกจากนี้ ยงัมผีลทําใหเ้กดิการสญูเสยีของน้ําจากใบ และจาก medium มมีากขึน้  

6. ขนาดของก่ิง (Shoot diameter) หมายถงึเสน้ผ่าศูนยก์ลางของกิง่ กิง่ทีม่ขีนาดเลก็จะ รบัน้ําหนกัไม่
ค่อยไดจ้ะเกดิการหกั ถา้กิง่ใหญ่เกนิไปถงึแมจ้ะออกรากกต็าม แต่เมือ่ตดัลงไปปลกู ในแปลงแลว้โอกาสทีจ่ะ
ตายมมีากกว่า แต่อยา่งไรกต็ามการเลอืกขนาดของกิง่นัน้ขึน้อยูก่บัชนิดของพชืทีจ่ะตอน เช่น ในลิน้จีข่นาดของ
กิง่ทีใ่ชใ้นการตอนทีเ่หมาะสมคอืขนาด 1.5 เซนตเิมตร  
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7. ความเข้มข้นของแสงและต าแหน่งท่ีท าการตอน (Light intensity and Position) กิง่ทีไ่ดร้บัแสง
เตม็ทีซ่ึง่หมายถงึกิง่ทีอ่ยู่รอบ ๆ ทรงพุ่ม จะทาํใหก้ารออกรากไดด้ ีและเรว็กว่ากิง่ทีอ่ยูใ่นทรงพุ่ม 

8. การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลก (Geotropism) การออกรากตามปกต ิ รากจะแทงหรอื
เจรญิเขา้หาแรงโน้มถ่วงของโลก (positive geotropism) การตัง้ตรงของกิง่ตอนกม็ผีลต่อการออกรากดว้ย กิง่ที่
อยูใ่นลกัษณะขนานกบัพืน้โลก การออกรากจะเกดิเฉพาะทางดา้นล่างของกิง่เท่านัน้ ซึง่จะมผีลใหจ้าํนวนของ
รากมน้ีอยไปดว้ย ส่วนกิง่ทีต่ ัง้ตรงเน้นการออกรากจะออกรอบ ๆ กิง่ และมจีาํนวนรากมากดว้ย 

9. สารควบคมุการเจริญเติบโตพืช (Plant Growth Regulators) หมายถงึสารเคมต่ีาง ๆ ทีช่่วยเร่ง
และเพิม่การเกดิรากใหม้ากขึน้ ไดแ้ก่สาร IAA (Indole-butyric acid) NAA (Napthalene acetic acid) 2, 4-D 
(dichlorophenozy acdetic acid) 2, 4, 5-T (Trichloropenoxy acetic acid) เป็นตน้ 
 
หลกัเกณฑใ์นการตอนก่ิง  

1. การทาํบาดแผลหรอืควัน่กิง่ เพื่อขดัขวางการลําเลยีงอาหาร  
2. การทาํใหก้ิง่บรเิวณทีจ่ะเกดิรากไมไ่ดร้บัแสง  
3. การใชส้ารเรง่รากกระตุน้การเกดิรากบรเิวณทีม่กีารสะสมอาหาร  
4. ปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมต่อการเกดิราก เช่น ใชว้สัดุทีม่คีวามชืน้ ระบายอากาศไดด้ี มคีวาม

คงตวัและมสีภาพอุณหภมูพิอเหมาะ 
วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการตอนก่ิง 
 1. ขยุมะพรา้ว สาํหรบัขุยมะพรา้วนี้หากซือ้จากโรงงานทีต่ใียมะพรา้วไปทาํวสัดุเช่นเตยีงนอน จะไดขุ้ย
มะพรา้วอยา่งเดีย๋วแบบนี้ถอืว่าเป็นของเกรด A เลย แต่โดยส่วนมากทีม่ขีายจะพบว่าเป็นการใชเ้ครือ่งยอ่ยตทีัง้
เปลอืกเลยฉะนัน้จะมใียมะพรา้วปนอยู ่ ดงันัน้เวลาซือ้มาแลว้ก่อนจะกรอกลงถุงตุม้ตอนใหท้าํการเลอืกใยและ
วสัดุเจอปนออกไปเสยีก่อน เพราะหากมใียปนอยูเ่วลาผ่าตุม้ตอนจะผ่ายากและไม่ลกึพอ หรอืเมือ่นําไปแกะชํา
ลงถุงดาํกจ็ะแกะยากบางทหีลุดออกมาหมด และประการสาํคญัจะลดปรมิาณการอุ้มน้ําในตุ้มตอน 
 2. ถุงพลาสตกิทีใ่ชอ้ดัขยุมะพรา้วหรอืเรยีกว่าถุงใส่ตุม้ตอน และยางวง ขนาดถุงทัง้ความกวา้งและ
ความยาวทีเ่หมาะสมคอื 2.5x4 นิ้ว เพราะเป็นถุงทีม่คีวามบางและขนาดพอด ี ในการทําตุม้ตอน หากว่าใชถุ้งที่
ใหญ่กว่านี้หรอืหนากว่านี้ เวลาแกะลงถุงดาํจะยากมาก หากเป็นถุงขนาด 2.5x4 นิ้ว จะพอด ี ถุงนัน้กจ็ะเริม่
เสื่อมสภาพทาํใหแ้กะง่ายมาก ส่วนยางวงใหใ้ชย้างวงเลก็ทัว่ไป หลายคนถามว่าทาํไมไมใ่ชเ้ชอืกปอฟาง ขอ
ตอบว่า เมือ่มดัถุงตุม้ตอนกบัยางวงแลว้ ระยะเวลาเมือ่มะนาวทีต่อนไปออกรายางนัน้จะเป่ือยยุย่พอดทีําใหแ้กะ
ออกงา่ยแค่ดงึนิดหน่อยกข็าดแลว้ 
 3. มดีใชผ้่าตุม้ตอน ในการผ่าตุม้ตอนนัน้ก่อนทําการตอนควรผ่าตุม้ตอนเตรยีมไวพ้อประมาณ โดยใช้
มดีทีม่คีวามคมมากเป็นพเิศษเพราะจะทําใหแ้ผลผ่านัน้เป็นแผลเดยีวไมฉ่ีกเป็นหลายแผล และแผลจะลกึถงึตรง
กลางทาํใหเ้วลาหุม้กบักิง่มะนาวแลว้จะเขา้ถงึตรงกลางและเมือ่มดัเชอืกปอฟางแลว้แผลจะเรยีบสนิททาํใหส้ะสม
ความชืน้ไดด้มีากทเีดยีว 

4. กรรไกรตอนกิง่ สาํหรบัการควัน่แผลนัน้เพื่อความรวดเรว็สามารถใชก้รรไกรตอนกิง่ควัน่แผลจะใช้
เวลารวดเรว็มากและแผลทีไ่ดน้ัน้จะคมไม่มรีอ่งรอยของการบอบชํ้าแบบใชม้ดีควัน่ทีต่อ้งควัน่ยํา้ๆ ซึง่รอยชํ้านี้
จะมผีลต่อเวลาในการงอกของราก 
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5. เชอืกปอฟางมดัตุม้ตอน ใหใ้ชป้อฟางตราเป็ด หรอืทีเ่รยีกกนัว่าปอเป็ด เนื่องจากปอแบบนี้จะไม่ยดื 
ไมห่ด ไมข่ยายตวั เวลามดัตุม้ตอนนัน้มดั 2 ครัง้เมือ่มดัครัง้ที ่1 สามารถปล่อยไดเ้ลยเนื่องจากจะไม่มกีารผ่อน
คลายตวัเอง และเมือ่มดัครัง้ที ่2 จะทําใหม้ดัไดง้า่ยและแน่มาก ๆ หากใชป้อฟางแบบน่ิมๆบางเวลามดัครัง้ที ่1 
ไปแลว้เมือ่จะมดัครัง้ที ่ 2 ทาํใหม้กีารคลายตวัทาํใหม้ดัยากและไมแ่น่ หรอืใชป้อฟางแบบแขง็ เมือ่ตอนไปนาน 
ๆ จะปวดเจบ็ทีน่ิ้วมอืมาก ปอเป็ดนี้มรีาคาแพงแต่กท็าํใหส้ามารถทํางานไดร้วดเรว็ขึน้ 

6. น้ํายาเรง่ราก ใชแ้บบน้ําเขม้ขน้ไมต่อ้งผสมเจอืจาง โดยทาเฉพาะแผลดา้นบนเท่านัน้ เพราะหากทา
ทัง้แผลล่างและบนทาํใหเ้สยีเวลา และสิน้เปลอืงน้ํายาเร่งราก หากซือ้ควรเลอืกขวดใหญ่เพราะราคาเฉลีย่จะถูก
กว่าขวดเลก็ 
 
 
การท าตุ้มตอนขยุมะพร้าว 
 1. นําขุยมะพรา้วใส่ในกาละมงัโดยคดัแยกใยทีป่นมาในขยุมะพรา้วออกดว้ย  แลว้ใส่น้ําผสมลงไป ใช้
มอืเคลา้ขยุมะพรา้วกบัน้ําใหเ้ขา้กนั เมือ่ใชม้อืเดยีวกําขยุมะพรา้วแลว้บบี มน้ํีาหยดลงมากใ็ชไ้ด ้ไมต่อ้งใหเ้ปียก
โชก หรอื อาจจะนําขุยมะพรา้วไปแช่น้ําทิง้ไว ้1 คนืใหขุ้ยมะพรา้วมคีวามชืน้ 
 ขยุมะพรา้ว มสีารแทนนิน (Tannin) อยูจ่าํนวนมาก เมือ่ละลายน้ําจะกลายเป็นกรดแทนนิก (Tannic 
Acid) สน้ํีาตาลดาํ ทําปฏกิริยิากบัแคลเซยีมไอออน กลายเป็นเกลอืทีไ่มล่ะลาย ดงันัน้เมือ่ใชก้าบมะพรา้ว
หรอืขยุมะพรา้วปลกูพชื พชือาจจะแสดงอาการขาดธาตุแคลเซยีม สงัเกตไดจ้ากอาการไหมท้ีส่่วนปลายและ
ขอบของใบอ่อน ดงันัน้ก่อนใชก้าบมะพรา้วหรอืขยุมะพรา้วควรแช่น้ําสะอาด 3-4 วนั แลว้ลา้งดว้ยน้ําสะอาด 
เพื่อละลายสารแทนนินออกจากขุยมะพรา้วใหม้ากทีสุ่ด 
 2. นําขุยมะพรา้วใส่ในถุงพลาสตกิใสขนาด 2.5x4 นิ้ว หรอืขนาดใกลเ้คยีง โดยบรรจุประมาณ 3 ใน 4 
ของถุง ใหแ้น่นพอประมาณ  
 3. รดัปากถุงดว้ยยางรดัใหแ้น่น เตรยีมนําไปใชไ้ด ้ 
วิธีการตอนก่ิง 
 1. เลอืกกิง่ทีแ่ขง็แรง สมบูรณ์ ไมเ่ป็นโรคและแมลงเป็นกิง่ทีอ่ยูท่างดา้นนอกของทรงพุ่มไดร้บัแสงแดด
เตม็ที ่ ถา้เป็นสวนเพื่อการขยายพนัธุอ์ยา่งเดยีวจะเลอืกตอนเกอืบทุกกิง่ เหลอืไวบ้างกิง่เพื่อเป็นพีเ่ลีย้งต้น
หลงัจากตดักิง่ตอนออกไป 
 2. การควัน่กิง่ สาํหรบัไมผ้ล ควรเลอืกกิง่ยาวประมาณ 30-50 เซนตเิมตร ส่วนไมป้ระดบัอาจสัน้กว่านี้ 
ขึน้อยูก่บัจาํนวนตน้ทีต่อ้งการและชนิดของพชื ไมค่วรใหก้ิง่มพีุ่มขนาดใหญ่มากนักเพราะจะทาํใหเ้กดิการเหีย่ว
แหง้ในระยะชาํเนื่องจากมจีาํนวนใบไมส่มดุลกบัจาํนวนราก ความยาวของรอยควัน่เท่ากบั 1-2 เท่าของเสน้รอ
บวงของกิง่ หรอืดจูากความสามารถในการออกราก พชืทีอ่อกรากงา่ยรอยควัน่จะสัน้ (ประมาณ 1 เท่าของเสน้
รอบวง)ถา้เป็นพชืทีอ่อกรากยากรอยควัน่จะห่างประมาณ 1.5-2 เท่าของเสน้รอบวงของกิง่นัน้ คุณบุญชอบ โพธิ ์
รกัษา แนะนําว่า การตอนฝรัง่ควรจะควัน่ห่างเพยีง ½ เซนตเิมตร ปล่อยใหแ้หง้สกัครูจ่งึค่อยหุม้ขยุมะพรา้ว (มี
การเสรมิดว้ยไมท่้อนเลก็ ๆ ก่อนหุม้ขุยมะพรา้วเพื่อป้องกนักิง่หกั) 
 3. การขดูเยือ่เจรญิ (เมอืกลื่น ๆ อยูร่ะหว่างส่วนของเปลอืกกบัเนื้อไม้) พชืแต่ละชนิดตอ้งการการขดู
เยือ่เจรญิต่างกนั ควรจะสงัเกตว่าพชืใดตอ้งขดูเยือ่เจรญิมากน้อยเท่าใด พชืบางชนิดไมต่อ้งขดูเยือ่เจรญิ เช่น 
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ฝรัง่ สนแผง ถา้ขดูแลว้กิง่มกัจะแหง้ตายเนื่องจากท่อน้ําถูกทําลาย พชืบางชนิดอาจขดูเยือ่เจรญิแลว้หุม้ตามได้
เลย (พชืทัว่ไป) แต่บางชนิดตอ้งควัน่ทิง้ไวใ้หเ้ยือ่เจรญิแหง้ประมาณ 1 สปัดาห ์ จงึจะหุม้ดว้ยขุยมะพรา้ว เช่น 
ละมดุ 
 4. การหุม้รอยควัน่ ใชม้ดีผ่าตุม้หุม้รอยควัน่ใหม้ดิ มดัใหแ้น่น อย่าใหตุ้ม้ขุยมะพรา้วหมุนหรอืขยบัได ้
เพราะจะทาํใหร้ากทีง่อกหกัได ้
ตวัอย่างการตอนก่ิง 
 1. การใชม้ลูไสเ้ดอืนเป็นส่วนผสมในการทําวสัดุตอนกิง่มะนาว ทาํใหม้กีารออกรากเรว็ รากมขีนาด
ใหญ่และแขง็แรง รากเดนิเตม็ตุม้ตอนเรว็ขึน้ โดยมขีัน้ตอนดงันี้ วสัดุประกอบดว้ย ขยุมะพรา้ว : ขีเ้ถา้แกลบ : 
มลูไสเ้ดอืน อตัราส่วน 4 : 4 : 2 
 2. ป้ายรอยควัน่ดว้ยดนิเหนียว ก่อนหุม้ดว้ยตุม้ขยุมะพรา้วจะทาํใหก้ารเดนิของรากดขีึน้ 

3. การหุม้ทบักิง่ตอนดว้ยพลาสตกิสดีาํหรอืกระดาษ จะทาํใหก้ารเดนิของรากดขีึน้ 
 4. การควัน่กิง่ทิง้ไวไ้ว ้4-5 วนั ก่อนนําตุม้ขยุมะพรา้วมาห่อ 
 5. การควัน่กิง่ทิง้ไวไ้ว ้ 4-5 วนั ทาดว้ยกะปิก่อนนําตุ้มขยุมะพรา้วมาห่อ ทาํใหก้ิง่พนัธุม์คีวามสมบูรณ์
ยิง่ขึน้ 
 6. น้ํายาเรง่ราก 
  เคลบ็ลบัสาํหรบัการตอนใหไ้ดก้ิง่พนัธุท์ีม่คีุณภาพคอื หากเป็นฤดรูอ้นควรหงายใหจ้กุตุม้ตอนอยู่

ดา้นบน แต่หากเป็นหน้าฝนใหจ้กุตุม้ตอนทิม่ลงดา้นล่าง ซึง่ทาํใหค้วามชืน้ในตุม้ตอนเหมาะสมไมแ่หง้หรอืแฉะ

จนเกนิไป 

เนื่องจากการตอนกิง่เป็นวธิกีารขยายพนัธุท์ีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด เนื่องจากสามารถทาํไดง้า่ย จงึ

ควรพฒันาสตูรเรง่รากทีส่ามารถช่วยส่งเสรมิใหก้ิง่ตอนออกรากไดเ้รว็และมจีาํนวนรากทีม่ากขึน้ เพื่อเพิม่โอกาส

การรอดชวีติของกิง่ตอนเมือ่ตดัไปเพาะชําและเมือ่กิง่เพาะชําปรบัตวัไดแ้ลว้จงึนําลงปลกูในดนิต่อไป  

10. ระดบัความพร้อมเทคโนโลยี  (เฉพาะเป้าหมายที ่1) 
10.1 ระดบัความพร้อมเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั (เลอืกความสอดคลอ้งสงูสุดเพยีงหวัขอ้เดยีว

เท่านัน้) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  
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Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational 
environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 
10.2 ระดบัความพร้อมเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นถ้างานประสบความส าเรจ็ (เลอืกความสอดคลอ้ง

สงูสุดเพยีงหวัขอ้เดยีวเท่านัน้) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational 
environment  
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Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 
11. ศกัยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีจะพฒันา (เฉพาะเป้าหมายท่ี 1 หากระบเุป็น
ตวัเลขได้ โปรดระบุ) 

11.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
ลาํไยเถาเป็นไมท้ีส่ามารถใชป้ระโยชน์ดา้นสรรพคุณทางสมนุไพรไดทุ้กส่วนทัง้จากใบ ผล เมลด็ ตน้ 

และราก นอกจากนัน้คุณสมบตักิารใหค้วามหวานจากผลลาํไยเถาทีห่อมหวานมากยงัเหมาะทาํจะแปรรปูเป็น
น้ําตาลทีม่คีุณภาพดทีีใ่หร้สหวานแต่แคลอรีต่ํ่าหรอืเป็นน้ําตาลพรไีบโอตกิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อจลุนิทรยีช์นิดดใีน
รา่งกาย ซึง่ทํางานอยูใ่นระบบยอ่ยอาหารและขบัถ่าย จงึส่งผลดต่ีอผูต้อ้งการควบคุมปรมิาณน้ําตาลในเลอืด ทัง้
ยงัมกีลิน่หอมเฉพาะตวัของลาํไยอกีดว้ย อกีทัง้ยงันิยมใชเ้ป็นไมป้ระดบัเพื่อใหร้่มเงาและอาจพฒันาเป็นบอนไซ
ลาํไยเถาเพื่อสรา้งมลูค่าใหก้บัลาํไยเถาไดส้งูขึน้ 

11.2) ความสามารถในการแขง่ขนั (คู่แขง่/ตน้ทุน) 
หลงัจากสรา้งจติสาํนึกใหชุ้มชนเหน็ความสําคญัและส่งเสรมิใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์จากลาํไยเถา การ

ผลติกิง่พนัธุล์าํไยเถาใหไ้ดคุ้ณภาพ ลดความสญูเสยีกิง่พนัธุร์วมถงึวสัดุต่างๆทีใ่ชใ้นการตอนกิง่ จะทาํใหต้น้ทุน
ในการผลติไมเ่สยีเปล่าเนื่องจากการสญูเสยีทีล่ดลง นอกจากนัน้การผลติบอนไซลาํไยเถาเพื่อใชเ้ป็นไมป้ระดบั
ส่งเสรมิดา้นความเป็นศริมิงคลน่าจะช่วยเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัใหม้ากขึน้ 

 
 
 
12. วิธีการด าเนินการวิจยั          
การทดลองท่ี 1 การเปรียบเทียบอิทธิพลของออกซินและสตูรเร่งรากในก่ิงตอนล าไยเถา 
 ศกึษาอทิธพิลของออกซนิและสตูรเรง่รากทีส่่งผลต่อการเพิม่จาํนวนรากของกิง่ตอนลาํไยเถา โดยวาง
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบดว้ย 7 กรรมวธิีๆ  ละ 5 ซํ้า ดงันี้ 
 กรรมวธิทีี ่1 ไมใ่ส่สารใด (ควบคุม) 
 กรรมวธิทีี ่2 IAA 500 ppm 
 กรรมวธิทีี ่3 NAA 500 ppm 
 กรรมวธิทีี ่4 IAA 500 ppm รว่มกบั NAA 500 ppm 
 กรรมวธิทีี ่5 IAA 1000 ppm รว่มกบั NAA 1000 ppm 
 กรรมวธิทีี ่7 IAA 2000 ppm รว่มกบั NAA 2000 ppm 
 กรรมวธิทีี ่6 สตูรเรง่ราก สตูรที ่1 
 กรรมวธิทีี ่7 สตูรเรง่ราก สตูรที ่2 
 เลอืกตน้พนัธุล์าํไยเถาทีม่ลีกัษณะออกดอกตดิผลด ี ปราศจากโรค เป็นต้นแม่ทีจ่ะใชต้อนกิง่ จากนัน้
เลอืกกิง่ทีม่ลีกัษณะตัง้ตรง อยูใ่นระยะกึง่อ่อนกึง่แก่ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 1.5 เซนตเิมตร 
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 การเตรยีมฮอรโ์มนออกซนิ คอื IAA และ NAA ใหม้คีวามเขม้ขน้สุดทา้ยเท่ากบั 500 1,000 และ 
2,000 ppm และเตรยีมสตูรเรง่ราก สตูรที ่1 ใชก้ะปิ 1 ชอ้นโต๊ะ เครือ่งดื่มชกูําลงั 1 ขวด ผสมใหเ้ขา้กนัจะไดห้วั
เชือ้ เมือ่ใชนํ้าหวัเชือ้ 1 ฝาเครือ่งดื่มชกูําลงั ผสมกบัน้ํา 5 ลติร สตูรที ่2 ใชก้ะปิ 1 ชอ้นโต๊ะ ผงชรูส 1 ชอ้นโต๊ะ 
ผสมใหเ้ขา้กนัจะไดห้วัเชือ้ เมือ่ใชนํ้าหวัเชือ้ 1 ฝาเครือ่งดื่มชกูําลงั ผสมกบัน้ํา 5 ลติร  
 การตอนกิง่ โดยใชว้ธิกีารควัน่กิง่ห่างจากยอดประมาณ 15-30 เซนตเิมตร โดยเลอืกบรเิวณใตต้าที่
เป็นบรเิวณทีเ่กดิรากไดด้ทีีสุ่ด ทาํรอยควัน่ดา้นบนและดา้นล่างโดยใหท้ัง้ 2 รอยห่างกนัประมาณ 2 เซนตเิมตร 
ลอกเปลอืกออกแลว้ใชส้นัมดีขูดเนื้อเยือ่ท่ออาหารออกจนหมดคอืใชม้อืลบูแลว้ไมล่ื่น แลว้ใชป้ลายมดีกรดีให้
เป็นเสน้ตรงทีเ่ปลอืกเหนือรอยควัน่ดา้นบน 3-4 รอยรอบกิง่ แลว้นําฮอรโ์มนออกซนิและสตูรเรง่รากแต่ละ
กรรมวธิฉีีดบรเิวณรอยควัน่ดา้นบนใหร้อบกิง่ โดยใชก้ระบอกฉีดพ่น 4 ครัง้ จากนัน้หุม้รอยควัน่ดว้ยตุม้ตอนและ
มดัใหแ้น่นดว้ยเชอืกฟาง ซึง่ตุม้ตอนทีใ่ชท้ําจากขุยมะพรา้วทีแ่ช่น้ําทิง้ไว ้ 1 คนื แลว้บบีน้ําจนหมาดบรรจใุส่
ถุงพลาสตกิขนาด 4 นิ้ว   
 บนัทกึขอ้มลูหลงัจากตอนกิง่ที ่ 50 วนัหลงัจากตอนกิง่ คอื จาํนวนวนัทีเ่หน็รากบนตุม้ตอน (วนั
หลงัจากตอนกิง่) เปอรเ์ซน็ตก์ารรอดชวีติ (%) จาํนวนราก (ราก) ความยาวราก (เซนตเิมตร) ขนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางราก (เซนตเิมตร) แลว้นําขอ้มลูทีบ่นัทกึไดม้าวเิคราะหค์วามแปรปรวนดว้ย ANOVA analysis และ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่โดยวธิ ีTukey’s Multiple Comparison Test ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
การทดลองท่ี 2 การเปรียบเทียบวสัดทุ าตุ้มท่ีช่วยเพ่ิมจ านวนรากของก่ิงตอนล าไยเถา 
 ศกึษาอทิธพิลของวสัดุทาํตุม้ทีช่่วยเพิม่จาํนวนรากของกิง่ตอนลาํไยเถา โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) ประกอบดว้ย 5 กรรมวธิีๆ  ละ 5 ซํ้า ดงันี้ 
  กรรมวธิทีี ่1 ขยุมะพรา้วอย่างเดยีว (ควบคุม) 
  กรรมวธิทีี ่2 ขยุมะพรา้วหมกักบัปุ๋ ยมลูไสเ้ดอืนดนิ 
  กรรมวธิทีี ่3 ขยุมะพรา้วหมกักบัปุ๋ ยละลายน้ํา 
  กรรมวธิทีี ่4 ขยุมะพรา้วและหุม้ดว้ยพลาสตกิสดีาํ 
  กรรมวธิทีี ่5 ป้ายดนิเหนียวและหุม้ขุยมะพรา้ว 
 การเตรยีมตุม้ตอน นํามลูไสเ้ดอืนดนิและปุ๋ ยละลายน้ํามาหมกักบัขยุมะพรา้วในกรรมวธิทีี ่2 และ 3 ทิง้
ไว ้ 1 สปัดาห ์ แลว้บบีน้ําจากขยุมะพรา้วจนหมาดบรรจใุส่ถุงพลาสตกิขนาด 4 นิ้ว จากนัน้นําตุ้มตอนนัน้ไปใช้
หุม้กิง่ตอน หลงัจากใชตุ้ม้ตอนขยุมะพรา้วหุม้กิง่ตอนแลว้ใหใ้ชพ้ลาสตกิสดีาํห่อตุม้ตอนอกีชัน้หน่ึงตามกรรมวธิี
ที ่4  
 การตอนกิง่ โดยใชว้ธิกีารควัน่กิง่ห่างจากยอดประมาณ 15-30 เซนตเิมตร โดยเลอืกบรเิวณใตต้าทีเ่ป็น
บรเิวณทีเ่กดิรากไดด้ทีีสุ่ด ทาํรอยควัน่ดา้นบนและดา้นล่างโดยใหท้ัง้ 2 รอยห่างกนัประมาณ 2 เซนตเิมตร ลอก
เปลอืกออกแลว้ใชส้นัมดีขดูเนื้อเยือ่ท่ออาหารออกจนหมดคอืใชม้อืลบูแลว้ไมล่ื่น แลว้ใชป้ลายมดีกรดีใหเ้ป็น
เสน้ตรงทีเ่ปลอืกเหนือรอยควัน่ดา้นบน 3-4 รอยรอบกิง่ จากนัน้หุม้รอยควัน่ดว้ยตุม้ตอนทีแ่ตกต่างกนัตาม
กรรมวธิต่ีางๆ และมดัใหแ้น่นดว้ยเชอืกฟาง  
 บนัทกึขอ้มลูหลงัจากตอนกิง่ที ่50 วนัหลงัจากตอนกิง่ คอื จาํนวนวนัทีเ่หน็รากบนตุม้ตอน (วนัหลงัจาก
ตอนกิง่) เปอรเ์ซน็ตก์ารรอดชวีติ (%) จาํนวนราก (ราก) ความยาวราก (เซนตเิมตร) ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง
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ราก (เซนตเิมตร) แลว้นําขอ้มลูทีบ่นัทกึไดม้าวเิคราะหค์วามแปรปรวนดว้ย ANOVA analysis และเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างค่าเฉลีย่โดยวธิ ีTukey’s Multiple Comparison Test ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
13. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจยั          
กรมวชิาการเกษตร. 2563. ลกัษณะพฤกษศาสตรแ์ละพนัธุล์าํไย. สบืคน้ 24 กนัยายน 2563 
 http://www.doa.go.th/share/docs/longgan/botanycultivarlonggan.pdf 
จริา ณ หนองคาย. 2551. หลกัและเทคนิคการขยายพนัธุพ์ชืในประเทศไทย. พมิพค์รัง้ที ่1 โอ.เอส.พรนิติง้เฮาส,์ 

กรงุเทพมหานคร 366 หน้า 
เจนจริา ชุมภคูาํ, ณฐชล วรีทตัประภา, ณฏัฐ พชิกรรม. 2558. ผลของออกซนิและกะปิ ต่อการขยายพนัธุช์มพู่

น้ําดอกไมด้ว้ยวธิกีารตอนกิง่. วารสารวทิยาศาสตรเ์กษตร 46(3)(พเิศษ): 669-672. 
นนัทยิา  วรรธนะภตู.ิ 2553. การขยายพนัธุพ์ชื. พมิพค์รัง้ที ่ 4 โอ.เอส.พรนิติง้เฮาส,์ กรงุเทพมหานคร 448 

หน้า 
หฤษฎ ์ทองเตม็, สายทพิย ์ทพิยป์าน, สุภาณ ีชนะวรีวรรณ, อดเิรก รกัคง, ลดาวลัย ์ เลศิเลอวงศ.์ 2562. การ

เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของออกซนิต่อการออกรากในกิง่ตอนมะนาวพนัธุแ์ป้นพจิติร. วารสารพชื
ศาสตรส์งขลานครนิทร ์6(3): xx-xx.  

พงษ์ศกัดิ ์องักสทิธิ,์ ดุษฎ ีณ ลาํปาง และราํไพวรรณ อภชิาตพงศช์ยั. 2542. ลาํไย: ไมผ้ลเศรษฐกจิสาํคญัเพื่อ

พฒันาอุตสาหกรรม. คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, เชยีงใหม่. 137 น. 

ยทุธนา เขาสุเมรุ, ชติ ิศรตีนทพิย,์ สนัต ิช่างเจรจา, ภฤศพงศ ์เพชรบุล, รชัตพ์งษ์ หอชยัรตัน์. 2559. คู่มอื การ

จดัการสวนลาํไย. โรงพมิพม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา, เชยีงใหม่. 40 หน้า. 

วชิยั ปทุมชาตพิฒัน์. 2561. ลาํไยเถา พนัธุไ์มท้ีต่อ้งอนุรกัษ์. แหล่งทีม่า :  

 http://www.bsru.ac.th/identity/archives/3752, 4 มถุินายน 2561. 

อภชิาต ศรสีะอาด. 2554. เทคโนโลยกีารขยายพนัธุพ์ชือยา่งง่าย. พมิพค์รัง้ที ่ 8 บรษิทั นาคา อนิเตอรม์เีดยี 
จาํกดั, กรงุเทพมหานคร 114 หน้า 

Hartmann, Hudson T. & Kester, Dale E. 1964. Plant propagation Principle and Practices 5th Ed.New 
Jersey: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs. 

14. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั                    
 1. สตูรเรง่รากทีส่ามารถเพิม่จาํนวนรากของกิง่ตอนลาํไยเถา 
 2. วสัดุทาํตุม้ทีช่่วยส่งเสรมิการเพิม่จาํนวนรากของกิง่ตอนลาํไยเถา 
 
         การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน    
  ดา้นวชิาการ  

        ผูท่ี้น าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์          
ผูใ้ช้ การใช้ประโยชน์ 

เทศบาลเมอืงแสนสุข นําองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ปส่งเสรมิใหชุ้มชนผลติกิง่ตอนลาํไยเถาทีม่ ี
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คุณภาพ 
ชุมชนเมอืงแสนสุข สามารถสรา้งกลุ่มผลติกิง่พนัธุล์าํไยเถาเชงิธุรกจิ 

 

 
15. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย          
 จดัการอบรมในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 1 ครัง้ 
16. ระยะเวลาการวิจยั          

 ระยะเวลาโครงการ      1       ปี         0         เดอืน          
 วนัทีเ่ริม่ตน้ 1 ตุลาคม 2564  วนัทีส่ ิน้สุด  30 กนัยายน 2565  

 
แผนการด าเนินงานวิจยั (ปีท่ีเร่ิมต้น – ส้ินสดุ) 

 ปี
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 

2564 สาํรวจหาตน้ลาํไยเถาทีม่ลีกัษณะตามที่
ตอ้งการ 

x            5 

2564 เตรยีมสตูรเรง่รากสตูรต่างๆในแต่ละ
กรรมวธิขีองการทดลองที ่1 

 x           20 

2564 เตรยีมวสัดุทําตุม้ตอนสตูรต่างๆในแต่
ละกรรมวธิขีองการทดลองที ่2 

 x           20 

2564 ตอนกิง่ลาํไยเถาและใชส้ตูรเรง่รากตาม
กรรมวธิขีองการทดลองที ่1 

  x          20 

2564 ตอนกิง่ลาํไยเถาและใชตุ้้มตอนตาม
กรรมวธิขีองการทดลองที ่2 

  x          20 

2564 ดแูลกิง่ตอนลาํไยเถาทุกกรรมวธิ ี    x x x       15 
 รวม             100 

2565 บนัทกึผลการทดลอง       x      30 
2565 วเิคราะหผ์ลการทดลอง        x x    50 
2565 เขยีนและจดัทําเล่มรายงานผลการวจิยั          x x x 20 

 รวม             100 
 
17. งบประมาณของโครงการวิจยั 

17.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณขีองบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนือ่ง ระยะเวลาด าเนินการวจิยัมากกว่า 1 ปี ใหแ้สดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน)  

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณท่ีเสนอขอ 
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ปีที ่1 2565 55,000 
รวม  55,000 

 
17.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ 
 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 

งบบุคลากร - - 
งบดาํเนินการ : ค่าตอบแทน - อาจารย ์(10,000 บาท x 2 คน) 20,000 
งบดาํเนินการ : ค่าใชส้อย - ค่าจา้งเหมานกัศกึษาช่วยงาน (1,000 

บาท x 2 คน x 6 เดอืน) 
12,000 

 
งบดาํเนินการ : ค่าใชส้อย - ค่าจา้งเหมาจดัทาํเล่มรายงานฉบบั

สมบรูณ์ 
2,000 

งบดาํเนินการ : ค่าใชส้อย - ค่าเดนิทางไปชุมชนเมอืงแสนสุข จ.
ชลบุร ี(200 กโิลเมตร x ค่าน้ํามนั
กโิลเมตรละ 4 บาท) 

800 

งบดาํเนินการ : ค่าวสัดุ ฮอรโ์มน 
- IAA (Indole-3-Acetic Acid) 5 กรมั 
- NAA (Naphthaleneacetic Acid) 25 

กรมั 

4,500 
2,000 
2,500 

งบดาํเนินการ : ค่าวสัดุ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
- กะปิ 
- เครือ่งดื่มชกูําลงั 
- ผงชรูส 
- ถุงพลาสตกิขนาด 4x6 นิ้ว 
- เชอืกฟาง 
- กระบอกฉีดน้ํา 
- มดีตอนกิง่ 
- ขยุมะพรา้ว 
- ดนิผสม 
- ดนิเหนียว 
- ปุ๋ ยละลายน้ํา 
- ปุ๋ ยคอก 
- ปุ๋ ยมลูไสเ้ดอืน 
- ถุงเพาะชํา 

6,700 
200 
50 
50 

200 
300 
600 
500 

1,000 
500 
300 
600 

1,000 
600 
500 
300 
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- พลาสตกิสดีาํ 
งบดาํเนินการ : ค่าวสัดุ - วสัดุสาํนกังานและอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 4,000 
งบดาํเนินการ : ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนั (10%) 5,000 

รวม   55,000 
 

17.3 เหตผุลความจ าเป็นในการจดัซ้ือครภุณัฑ ์(พร้อมแนบรายละเอียดครภุณัฑท่ี์จะจดัซ้ือ) 

 
ช่ือครภุณัฑ ์

ครภุณัฑท่ี์ขอสนับสนุน 

ลกัษณะการ
ใช้งานและ
ความจ าเป็น 

การใช้
ประโยชน์

ของครภุณัฑ์
น้ีเมื่อ

โครงการ
ส้ินสุด 

สถานภาพ 
ครภุณัฑ์

ใกล้เคียงท่ีใช้ ณ 
ปัจจบุนั (ถ้ามี) 

สถานภาพการใช้
งาน ณ ปัจจบุนั 

 ไม่มคีรภุณัฑน์ี้     
 ไม่มคีรภุณัฑน์ี้     

 

18. ผลผลิต (Output) จากงานวิจยั 

ผลงานท่ีคาดวา่จะได้รบั 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ระดบั 
ความ 
ส าเรจ็ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

รว
ม 

1. ตน้แบบผลติภณัฑ ์โดยระบุ ดงัน้ี  
     1.1 ระดบัอุตสาหกรรม        ตน้แบบ Primary 

Result 

     1.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     1.3 ระดบัภาคสนาม กิง่ตอนทีม่อีตัราการ
รอดสงู 

1     1 
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     1.4 ระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร 

       
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

2.ตน้แบบเทคโนโลย ี โดยระบุ ดงันี้  

     2.1 ระดบัอุตสาหกรรม        ตน้แบบ Primary 
Result 

     2.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     2.3 ระดบัภาคสนาม  - สตูรเรง่รากกิง่ตอน 
- วสัดทุําตุม้ตอน 

1 
1 

    2 
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     2.4 ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร        ตน้แบบ Primary 
Result 

3. กระบวนการใหม ่โดยระบุ ดงันี้  
     3.1 ระดบัอุตสาหกรรม        กระบวน

การ 

Primary 
Result 

     3.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 
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     3.3 ระดบัภาคสนาม        กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.4 ระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 

4.องคค์วามรู ้(โปรดระบ)ุ  
     4.1 สตูรเรง่รากกิง่ตอน  1     1 เรื่อง Primary 

Result 
     4.2 วสัดทุําตุม้ตอน  1     1 เรื่อง Primary 

Result 
     4.3  ..……………        เรื่อง Primary 

Result 
5. การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์  
     5.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     5.2 การฝึกอบรม        ครัง้ Primary 
Result 

     5.3 การจดัสมัมนา        ครัง้ Primary 
Result 

6. การใชป้ระโยชน์เชงิสาธารณะ  
     6.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

จดัใหม้กีารอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารใหแ้ก่ชุมชน
เป้าหมาย 

 1    1 
ครัง้ 

Primary 
Result 

     6.2 การฝึกอบรม        ครัง้ Primary 
Result 

     6.3 การจดัสมัมนา        ครัง้ Primary 
Result 

7. การพฒันากําลงัคน  
     7.1 นศ.ระดบัปรญิญา
โท 

       คน Primary 
Result 

     7.2 นศ.ระดบัปรญิญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.3 นกัวจิยัหลงัปรญิญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.4 นกัวจิยัจาก
ภาคเอกชน ภาคบรกิารและ
ภาคสงัคม 

       คน Primary 
Result 

8. ทรพัยส์นิทางปญัญา ไดแ้ก่ สทิธบิตัร/ลขิสทิธิ/์เครื่องหมายการคา้/ความลบัทางการคา้ เป็นตน้ (โปรดระบ)ุ  
     8.1 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.2 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.3 .............        เรื่อง Primary 

Result 
9. บทความทางวชิาการ  
     9.1 วารสารระดบัชาต ิ    1   1 เรื่อง Primary 

Result 
     9.2 วารสารระดบั
นานาชาต ิ

       
เรื่อง 

Primary 
Result 

10. การประชมุ/สมัมนาระดบัชาต ิ  
     10.1 นําเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครัง้ 

Primary 
Result 
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     10.2 นําเสนอแบบ
โปสเตอร ์

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

11. การประชมุ/สมัมนาระดบันานาชาต ิ  
     11.1 นําเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     11.2 นําเสนอแบบ
โปสเตอร ์

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

 

 
19. ผลลพัธ ์(Outcome) ท่ีคาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 

ช่ือผลลพัธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
สตูรเรง่รากและวสัดุทาํตุ้มตอนลาํไยเถา เชงิปรมิาณ 1 สตูร นําสตูรเรง่รากไปใชก้บักิง่ตอน

ลาํไยเถา 
 
20. ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดว่าจะได้รบั (หากระบุเป็นตวัเลขได้ โปรดระบุ) 

ช่ือผลงาน ลกัษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผูใ้ช้ประโยชน์ 

ผลกระทบท่ีคาดวา่จะได้รบั 

ชุมชนผลติกิง่ตอนเพื่อ
จาํหน่าย 

กิง่ตอนทีม่คีุณภาพและปรมิาณ
รากมาก ทาํใหม้กีารรอดชวีติสงู 

ชุมชนเทศบาลเมอืง
แสนสขุและพืน้ทีอ่ื่นที่
มบีรบิทใกลเ้คยีงกนั 

สรา้งรายไดจ้ากการขายกิง่พนัธุล์าํไย
เถา 

 
21. การตรวจสอบทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธิบตัรท่ีเก่ียวข้อง 

          ไมม่กีารตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
           ตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญาแลว้ ไม่มทีรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
           ตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญาแลว้ มทีรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
รายละเอียดทรพัยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเลขทรพัยสิ์น
ทางปัญญา 

ประเภททรพัยสิน 
ทางปัญญา 

ช่ือทรพัยสิ์นทางปัญญา ช่ือผูป้ระดิษฐ ์
ช่ือผูค้รอบครอง

สิทธ์ิ 
     
     

 
22. มาตรฐานการวิจยั 
         มกีารใชส้ตัวท์ดลอง 

   มกีารวจิยัในมนุษย ์
   มกีารวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่ 
   มกีารใชห้อ้งปฎบิตักิารทีเ่กีย่วกบัสารเคม ี
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23. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจยั รบัจ้างวิจยั หรือ Matching fund 

ประเภท ช่ือหน่วยงาน/บริษทั แนวทางรว่มด าเนินการ การรว่มลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศกึษา 
(มหาวทิยาลยั/
สถาบนัวจิยั) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออก 

สถานทีศ่กึษาวจิยั ไม่ระบ ุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รฐัวสิาหกจิ/
บรษิทัเอกชน) 

เทศบาลเมอืงแสนสขุ ขอ้มลูพกิดัตน้ลาํไยเถาในชุมชน ไม่ระบ ุ  

*กรณมีกีารลงทุนรว่มกบัภาคเอกชน ใหจ้ดัทาํหนงัสอืแสดงเจตนาการรว่มทุนวจิยัพฒันาประกอบการเสนอขอ 
 
 
 

24. สถานท่ีท าการวิจยั     
 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ช่ือประเทศ/
จงัหวดั 

 พื้นท่ีท่ีท าวิจยั  ช่ือสถานท่ี 
พิกดัสถานท่ี GPS (ถ้ามี) 
ละติจดู ลองจิจดู 

ในประเทศ ชลบุร ี  ภาคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวนัออก 

13.22995
0 

100.95497
8 

*องศาทศนิยม (DD) 

25. สถานท่ีใช้ประโยชน์     
 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ช่ือประเทศ/
จงัหวดั 

 ช่ือสถานท่ี 
พิกดัสถานท่ี GPS (ถ้ามี) 
ละติจดู ลองจิจดู 

ในประเทศ ชลบุร ี ชุมชนเทศบาลเมอืงแสนสุข 13.263811 100.935692 
*องศาทศนิยม (DD) 

 26. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของงานวิจยัน้ีต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจยัต่อยอดจาก
โครงการวิจยัอ่ืน                      ม ี     ไม่ม ี 

    หน่วยงาน/สถาบนัทีย่ ื่น 
 ................................................................................................................
.............      

      ชื่อโครงการ                    
 ................................................................................................................
............. 

ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้ 
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.................................................................................................................................................................

................... 

.................................................................................................................................................................

................. 

.................................................................................................................................................................

................. 
      สถานะการพจิารณา     
                   ไมม่กีารพจิารณา 
                  โครงการไดร้บัอนุมตัแิลว้ สดัส่วนทุนทีไ่ดร้บั .......... %             
                  โครงการอยูร่ะหว่างการพจิารณา  

 
27. ค าช้ีแจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
28. ลงลายมือช่ือ หวัหน้าโครงการวิจยั พร้อมวนั เดือน ปี 
 

                                                                   ลงชื่อ
................................................. 

                                                                                (นางสาวรศุมา มฤบด)ี 
                                                                                 หวัหน้าโครงการวจิยั 

                                                                               วนัที ่27 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 

ประวติัคณะผูวิ้จยั 

1. หวัหน้าโครงการวิจยั 
1.1 ชื่อ  (ภาษาไทย) ...........นางสาวรศุมา มฤบดี

.................................................................................... 
(ภาษาองักฤษ) .........Miss Rusama 

Marubodee.......................................................................... 
1.2 หมายเลขประจาํตวัประชาชน  ....... 1-1015-000xx-xx-

x........................................................................ 
1.3 ตําแหน่งปจัจุบนั   .............อาจารย์

....................................................................................................... 
เวลาทีใ่ชท้าํการวจิยั...........20..............ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
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1.4 หน่วยงานทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดส้ะดวก  
สาขาวชิา.......เทคโนโลยกีารผลติพชื......คณะ......คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ

................ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ 
อําเภอ..ศรรีาชา........  จงัหวดั......ชลบุร.ี........... รหสัไปรษณยี.์......20110.................... 
โทรศพัทม์อืถอื (สาํคญัมากเพื่อประโยชน์ต่อนกัวจิยัเองกกกรณุากรอกขอ้มลู) .....097-

0653579..... 
โทรสาร ...... 038-358223............. 
E-mail : (สาํคญัมากเพื่อประโยชน์ต่อนักวจิยัเองกกกรณุากรอกขอ้มลู) ... 

rusama4@hotmail.com.. 
1.5 ประวตักิารศกึษา 

ปีทีจ่บ
การศกึษา 

ระดบัปรญิญา  
(ตร ีโท เอก) 

อกัษรย่อ
ปรญิญา 

และชื่อเตม็ 
สาขาวชิา วชิาเอก ชื่อสถาบนัการศกึษา ประเทศ 

2559 ปรญิญาเอก 
Ph.D. 

(ทุนรฐับาล
ญีปุ่น่) 

Sustainable 
Resources Science 

crop 
production 

and ecology 
Mie University ญีปุ่น่ 

2555 ปรญิญาโท วท.ม. เทคโนโลยกีารเกษตร เกษตรยัง่ยนื 
มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

ไทย 

2551 ปรญิญาตร ี วท.บ. เทคโนโลยกีารเกษตร 
เทคโนโลยกีาร

ผลติพชื 
มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

ไทย 

 
1.6 สาขาวชิาทีม่คีวามชํานาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิา …การผลติพชื การ

ปลกูพชืโดยไมใ่ชด้นิ เกษตรยัง่ยนื การขยายพนัธุพ์ชื
.................................................................................................................... 

1.7 ประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ
ในการทาํวจิยัว่าเป็นผูอ้ํานวยการวางโครงการวจิยั   หวัหน้าโครงการวจิยั   หรอืผูร้่วมวจิยัในแต่ละขอ้เสนอการ
วจิยั เป็นตน้ 

1.7.1 ผูอ้ํานวยการแผนงานวจิยั : - 
1.7.2 หวัหน้าโครงการวจิยั :  

โครงการยอ่ยที ่ 2 การศกึษาผลของการใชปุ้๋ ยหมกัชวีภาพต่อการเจรญิเตบิโตและวธิกีารเกบ็รกัษาผลผลติของ
เทา้ยายมอ่มจากภาคตะวนัออกของประเทศไทย ประจาํปีงบประมาณ 2561 

1.7.3 งานวจิยัทีท่าํเสรจ็แลว้ :  
สมพงศ ์ จนัทรแ์กว้, รศุมา มฤบดี, Kohtaro Iseki, Yu Takahashi, Takehisa Isemura, Ken Naito, Eri 

Ogiso-Tanaka, Chiaki Muto, Narihiko Tomooka, ประกจิ สมท่า และ พรีะศกัดิ ์ศรนีิเวศน์. 2558. การ
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ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของความทนเคม็และการเปรยีบเทยีบวธิกีารทดสอบ ความทนเคม็ใน 
beach cowpea (Vigna marina subsp. marina). การประชุมวชิาการพชืไรว่งคถ์ัว่แห่งชาตคิรัง้ที ่5.  

Yoshida Y, Marubodee R, Origo-Tanaka E, Iseki K, Isemura T, Takahashi Y, Muto C, Naito K, Kaga 
A, Okuno K, Ehara H, Tomooka N. 2015 Salt tolerance in wild relatives of adzuki bean, Vigna 
angularis (Willd.) Ohwi et Ohashi. Genetic Resources Crop Evolution. doi: 10.1007/s10722-015-
0272-0  

Marubodee R, Ogiso-Tanaka E, Isemura T, Chankaew S, Kaga A, Naito K, Ehara H, Tomooka N. 
2015. Construction of an SSR and RAD-Marker Based Molecular Linkage Map of Vigna vexillata 
(L.) A. Rich. PLoS ONE 10(9): e0138942. doi: 10.1371/journal.pone.0138942    

Iseki K, Marubodee R, Ehara H, Tomooka N. 2017. A rapid quantification method for tissue Na+ and 
K+ concentrations in salt-tolerant and susceptible accessions in Vigna vexillata (L.) A. Rich., 
Plant Production Science, 20:1, 144-148, DOI: 10.1080/1343943X.2016.1251826 

Marubodee R, Chutimanukul P, Chakhatrakan S. 2018. Effects of salicanite levels and fermented 
periods on growth and yield of radish (Raphanus sativus var. longipinnatus). Rajamangala 
University of Technology Tawan-ok Research Journal 11(1): 64-72.  

2. ผูร่้วมโครงการวิจยั 
1. ชื่อ-สกุล   นายอภสิทิธิ ์ชติวณชิ 

     Mr. Apisit Chittawanij 
2. ตําแหน่งปจัจบุนั: อาจารย ์

  เวลาทีใ่ชท้าํวจิยั (15 ชัว่โมง : สปัดาห)์ 
3. ภาควชิา/คณะ/หน่วยงาน:  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื 

  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออก ต. บางพระ อ. ศรรีาชา จ. ชลบุร ี20110  

โทร. 038-777505 ต่อ 1451, มอืถอื 063-248-4069 
E-mail: anglelovebliss@gmail.com ; apisit_ch@rmuttol.ac.th  
 

4. ประวตักิารศกึษา 
ปี พ.ศ. วฒิุการศึกษา สถาบนัท่ี/ประเทศ 

2550 วท.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตร) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2554 วท.ม. (เกษตรยัง่ยนื) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2558 
Ph.D.  (Electro-Optical and Materials 
Science; OLED)  

National Formosa University, Taiwan 
(R.O.C.) 
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2559 Post-doctoral (สาขาฟิสกิส ์OLED) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ 
 - การผลติผกั 

- การใชแ้สงเทยีมในการปลูกพชื 
 - การปลกูพชืในโรงเรอืน 
  
6. ประสบการณ์และผลงาน 
 - นกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก ตัง้แต่ 1 มนีาคม 2559 ถงึ 29 กุมภาพนัธ ์ 2560 ทีส่าขาฟิสกิส ์ คณะ
วทิยาศาสตร ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั หวัขอ้โครงการวจิยัเรือ่ง การพฒันา
เทคโนโลยกีารพมิพเ์พื่อประดษิฐไ์ดโอดเปล่งแสงสารอนิทรยี ์ (OLED) ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู และการพมิพ์
อเิลก็ทรอนิกส ์ (The Development of Printing Technology for High Efficiency of Organic Light-Emitting 
Diodes and Printed Electronics)  
 - หวัหน้าโครงการวจิยั เรื่อง การศกึษาวสัดุปลกูและการใชแ้สงเทยีมต่อการเจรญิเตบิโตและผลผลติ
ของผกัสลดัเรดโอ๊คทีป่ลกูในรม่ จากงบประมาณรายได ้ ประจาํปี 2562 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก 
  - หวัหน้าโครงการวจิยั เรือ่ง การศกึษาจาํนวนตน้ต่อหลุมปลกูและการตอบสนองต่อแสงเทยีมของ
ผกักวางตุง้ทีป่ลกูในระบบไฮโดรบอกซ ์ จากงบประมาณรายได ้ ประจาํปี 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวนัออก 
 - ผูร้ว่มงานวจิยั เรือ่ง การพฒันาพนัธุถัว่ฝกัยาวเพื่อผลผลติและคุณภาพ จากงบประมาณแผ่นดนิ 
ประจาํปี 2562 
 - หวัหน้าโครงการวจิยั เรือ่ง การใชแ้สงเทยีมในการปลกูขา้วกํ่าบางพระและพฒันาชุดตรวจสอบอตัรา
การยอ่ยแป้งเป็นน้ําตาลในขา้ว จากงบประมาณแผ่นดนิ ประจาํปี 2563 ระยะเวลาการทําวจิยั: มนีาคม 2563 – 
กนัยายน 2563 

- หวัหน้าโครงการวจิยั เรือ่ง การใชแ้สงเทยีมในการปลกูขา้วกํ่าบางพระและพฒันาชุดตรวจสอบอตัรา
การยอ่ยแป้งเป็นน้ําตาลในขา้ว จากงบประมาณแผ่นดนิ ประจาํปี 2563 
 - หวัหน้าโครงการวจิยั เรือ่ง การศกึษาวสัดุปลกูและการใชแ้สง LED ต่อการเจรญิเตบิโตของตน้อ่อน
ทานตะวนั จากงบประมาณรายได ้ ประจาํปี 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก (รอพจิารณา
โครงการ) 
 - หวัหน้าโครงการวจิยั เรือ่ง ศกึษาการใชแ้สงเทยีมต่อการเจรญิเตบิโตของบวัขนาดเลก็ จาก
งบประมาณแผ่นดนิ ประจาํปี 2564 (รอผลพจิารณาโครงการ) 
 - หวัหน้างานฟารม์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ ชลบุร ี
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 - กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื คณะเกษตรศาสตร์
และทรพัยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ ชลบุร  ี
 - อาจารยท์ีป่รกึษาและกรรมการสอบปญัหาพเิศษ ระดบัปรญิญาตร ี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื 
คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ 
ชลบุร ี
 - วทิยากรบรรยายและอบรมโครงการฝึกอบรมและบรกิารวชิาการของสาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื 
คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ
 - อาจารยป์ระจาํสงักดั สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ ชลบุร ี
 
ผลงานตีพิมพต่์างประเทศ (5 ปีย้อนหลงั) 
1. Apisit Chittawanij and Kitsakorn Locharoenrat. 2018. Improvement of power efficiency of hybrid 
white OLEDs based on p-i-n structures, Revista Matéria, v. 23, n. 1. 
2. Apisit Chittawanij and Kitsakorn Locharoenrat. 2017. Characteristic Evaluation of Organic Light-
emitting Diodes by Stamp Printing Technique, Advances in Condensed Matter Physics, Volume 2017 
(), Article ID 2414798. 
3. Yu-Sheng Tsai, Apisit Chittawanij. 2016. Lin-Ann Hong, Siou-Wei Guo, Ching-Chiun Wang, Fuh-
Shyang Juang, Shih-Hsiang Lai, and Yang-Ching Lin. Multi-solution processed of small molecule for 
flexible white organic light-emitting diodes. Thin Solid Films 604:94–101. 
4. Yu-Sheng Tsai, Apisit Chitawanij, Fuh-Shyang Juang, Pen-Chu Lin, Lin-An Hong, Feng-Yu Tsai, 
Ming-Hong Tseng, Ching-Chiun Wang, Chien-Chih Chen, Kung-Liang Lin, Szu-Hao Chen. 2015. 
Flexible fluorescent white organic light emitting diodes with ALD encapsulation. Journal of Physics and 
Chemistry of Solids, 83:135–139. 
5. Fuh-Shyang Juang, Apisit Chittawanij, Lin-An Hong, Yu-Sheng Tsai, and Gua-Kai Huang. The 
study  of n-type doping and stamping transfer processes of electron transport for organic light-
emitting diodes.2015. The Institute of Electronics, Information and Communication Engineering 
Transactions on Electronics. Vol. E98-C, No.02:66-72. 
6. Yu-Sheng Tsai, Apisit Chittawanij, Lin-Ann Hong, Chih-Yuan Ou, and Fuh-Shyang Juang, Ching-
Chiun Wang, and Shih-Hsiang Lai. 2015. Adjusting dopant concentrations in solution processes to 
optimize the white phosphorescent organic light-emitting diodes. Microelectronic Engineering, 138:31-
35. 
ผลงานในการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 
1. Apisit Chittawanij and Kitsakorn Locharoenrat, Characteristic Evaluation of Organic Light-emitting 
Diodes by Stamp Printing Technique, 29th International Microprocesses and Nanotechnology 
Conference (MNC 2016), November 8-11, 2016, ANA Crowne Plaza Kyoto, Kyoto, Japan. 
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2. Ci-Da Lin, Apisit Chittawanij, Lin-Ann Hong, Ching-Chiun Wang, Shih-Hsiang Lai, Yu-Sheng Tsai, 
and Fuh-Shyang Juang. “The study of transparent organic light-emitting diodes with two side emitting”. 
2015 IFToMM World Congress October 25-30, 2015, Taipei, Taiwan. 
3. Apisit Chittawanij, Yu-Sheng Tsai, Yang-Ching Lin and, Fuh-Shyang Juang. “Solution-Based 
Processing and Stamping For Organic Light-Emitting Diodes”. The 2015 International Conference on 
Flexible and Printed Electronics (2015 ICFPE), October 21-23, 2015, Taipei, Taiwan. 
4. Apisit Chittawanij, Yu-Sheng Tsai, Fuh-Shyang Juang, and Lung-Wen Ou. “Auxiliary Anode on 
Large-Area Organic Light-Emitting Diode Lighting”. 4th International Conference and Exhibition on 
Materials Science & Engineering September 14-16, 2015 Florida, USA 
4. Apisit Chittawanij, Yu-Sheng Tsai, Fuh-Shyang Juang, and Wei-Chieh Lin. Blue organic light-
emitting diodes using solution-based processing with transfer stamping. 2015International Electron 
Devices and Materials Symposium (IEDMS 2015), November 19-20, 2015, Kun Shan University, 
Tainan, Taiwan. 
ผลงานการตีพิมพร์ะดบัประเทศ (5 ปีย้อนหลงั) 
1. อภิสิทธ์ิ ชิตวณิช, ปราโมทย ์พรสุรยิา และ ธนาวฒัน์ เยมอ. (2563). วสัดุปลกูสาํหรบัการปลกูผกัสลดั Red 
oak. แก่นเกษตร 48(ฉบบัพเิศษ 1):1091-1011. 
2. อภิสิทธ์ิ ชิตวณิช, ปราโมทย ์พรสุรยิา และ ธนาวฒัน์ เยมอ. 2562. การใชแ้สงเทยีมปลกูผกัสลดั Red Oak 
ในทีร่่ม. แก่นเกษตร 47(ฉบบัพเิศษ 1): 1501-1506. 
3. ปราโมทย ์พรสุรยิา, พรทพิย ์พรสุรยิา, อภิสิทธ์ิ ชิตวณิช และ ธนาวฒัน์ เยมอ. 2561. ปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง
พนัธุกรรมกบัสภาพแวดลอ้มและเสถยีรภาพของผลผลติในถัว่ฝกัยาว. แก่นเกษตร 46(1) : 1406-1411. 
 
ผลงานในการประชุมวิชาการระดบัชาติ (ไทย)  
1. อภิสิทธ์ิ ชิตวณิช, ปราโมทย ์ พรสุรยิาและ ธนาวฒัน์ เยมอ, วสัดุปลกูสาํหรบัการปลกูผกัสลดั Red oak, 
งานประชุมวชิาการเกษตร ครัง้ที ่21 ประจาํปี 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น วนัที ่28-29 
มกราคม พ.ศ. 2563. 
2. อภิสิทธ์ิ ชิตวณิช, ปราโมทย ์พรสุรยิาและ ธนาวฒัน์ เยมอ, การใชแ้สงเทยีมปลกูผกัสลดั Red Oak ในทีร่่ม, 
งานประชุมวชิาการเกษตร ครัง้ที ่20 ประจาํปี 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น วนัที ่28-29 
มกราคม พ.ศ. 2562. 
1. ปราโมทย ์พรสุรยิา, พรทพิย ์พรสุรยิา, อภิสิทธ์ิ ชิตวณิช และ ธนาวฒัน์ เยมอ, ปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง
พนัธุกรรมกบัสภาพแวดลอ้มและเสถยีรภาพของผลผลติในถัว่ฝกัยาว, งานประชุมวชิาการเกษตร ครัง้ที ่19 
ประจาํปี 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น วนัที ่29-30 มกราคม พ.ศ. 2561. 
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แบบเสนอโครงการวิจยั (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพฒันาศกัยภาพ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยัและ
นวตักรรม 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เป้าหมายท่ี 1 2 และ 3) 

------------------------------------ 
 
ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาไทย) การทดสอบสารพฤกษเคมแีละฤทธิท์างชวีภาพในบวัผนัลกูผสม                                                
                                         ของสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก 
              (ภาษาองักฤษ) Phytochemical Screening and Biological Activities in New Hybrid    
                                     Tropical Waterlily (Nymphaea sp.) of Waterlily Institute of  
                                         Rajamangala Tawan-ok 
ช่ือชุดโครงการวิจยั (ภาษาไทย)
 .....................................................................................................................
...... 
                 (ภาษาองักฤษ)
 .....................................................................................................................
...... 
ช่ือแผนบรูณาการ (ภาษาไทย)   
………………………………………………………............................................................. 
(ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………............................................................. 

ส่วน ก    : ลกัษณะโครงการวิจยั 
โครงการวจิยัใหม่ 

 โครงการวจิยัต่อเนื่อง 
     ระยะเวลา ..1..... ปี ………เดอืน ปีนี้เป็นปีที ่....... (ระยะเวลาด าเนินการวจิยัไมเ่กนิ 5 ปี) 
 
1. ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 
ยทุธศาสตร ์   ไมส่อดคลอ้ง 
  เป้าประสงค ์  ไมส่อดคลอ้ง   

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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      ยทุธศาสตร ์     ไมส่อดคลอ้ง                          
    เป้าประสงค ์     -ไมต่อ้งระบุ-                                                                               
3. ยทุธศาสตรวิ์จยัและนวตักรรมแห่งชาติ 20 ปี 
        ยทุธศาสตร ์ ไมส่อดคลอ้ง 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์ ไมส่อดคลอ้ง  
 แผนงาน  - 
   
4. ยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติรายประเดน็  
      ไมส่อดคลอ้ง 
5. อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย 
  ไมส่อดคลอ้ง 
6. ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน  
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่ 3  พฒันาวจิยัสิง่ประดษิฐแ์ละสรา้งนวตักรรมเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนและพฒันา
ประเทศ สอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 : พฒันางานวจิยั งานสรา้งสรรค ์ และนวตักรรมทีม่คีุณภาพบนพืน้ฐาน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 
ส่วน ข : องคป์ระกอบในการจดัทาํโครงการวิจยั  
 1. ผูร้บัผิดชอบ 

 คาํนําหน้า  ช่ือ-สกลุ 
 ตาํแหน่งใน

โครงการ 
 สดัส่วนการ
มีส่วนร่วม 

 เวลาท่ีทาํวิจยั 
(ชัว่โมง/
สปัดาห์) 

นางสาว กรณฏัฐ ์นาคภบิาล หวัหน้าโครงการ 25% 10 
นาย มาโนช รตันคุณ ผูร้ว่มวจิยั 20% 10 
นาง อรพรรณ ใจสมทุร ผูร้ว่มวจิยั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20% 10 
นาย วชัรนิทร ์ยทุธวานิชกุล ผูร้ว่มวจิยั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20% 10 
นาย มนสั อารยี ์ ผูร้ว่มวจิยั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 15% 10 

       
2. สาขาการวิจยัหลกั OECD     1. วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ      
  สาขาการวิจยัย่อย OECD     1.4 วทิยาศาสตรเ์คม ี
  ด้านการวิจยั                      ชวีเคม ี
3. สาขา ISCED           05 Natural sciences, mathemetics and statistics 
    051 Biological and related sciences            
             0512 Biochemistry 
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4. คาํสาํคญั (keyword) 
       คาํสาํคญั (TH) บวัผนั พฤกษเคม ีฤทธิท์างชวีภาพ  
       คาํสาํคญั (EN)    Waterlily   Phytochemical  Biological Activities   
5. ความสาํคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีทาํการวิจยั          
           โรคเบาหวาน (Diabetic mellitus : DM) เป็นโรคเรือ้รงัทีย่งัไมส่ามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้ มผีูป้่วย
คาดการณ์ทีม่ชี่วงอาย ุ 20-79 ปีทัว่โลกทีจ่ านวน 285 ลา้นคนในปี 2553 และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ จนถงึ
ปจัจบุนั หากผูป้ว่ยเบาหวานมนี ้าตาลในเลอืดสงูเป็นเวลานานอาจจะเกดิภาวะแทรกซอ้นกบัอวยัวะต่าง ๆ ได ้
จงึเป็นปญัหาส าคญัทางดา้นสารณสุขของโลก การรกัษาเบาหวานในปจัจบุนัคอืการควบคุมระดบัน ้าตาลใหเ้ป็น
ปกตหิรอืใกลเ้คยีงปกตมิากทีสุ่ด และตอ้งควบคู่การควบคุมอาหาร การออกก าลงักายและการใชย้า แต่การใชย้า
แผนปจัจบุนัเมือ่ใชต้ดิต่อกนัเป็นเวลานานอาจก่อใหเ้กดิผลขา้งเคยีง เช่น อาการแพท้างผวิหนงั ปวดศรีษะ 
อ่อนเพลยี คลื่นไส ้ ตลอดตบัถูกท าลาย ดงันัน้การใชส้มนุไพรจงึเป็นทางเลอืกหนึ่งในการรกัษาโรคเบาหวาน 
ปจัจบุนัมนีกัวจิยัใหค้วามสนใจศกึษาสมนุไพรในการบ าบดัเพื่อรกัษาโรคเบาหวานกนัมากขึน้ โดยเฉพาะ
การศกึษาสารทีไ่ดจ้ากสมุนไพรทัง้สารสกดัหยาบและสารบรสิุทธิ ์ เพื่อยบัยัง้การท างานของเอนไซมท์ีม่ผีลต่อ
โรคเบาหวาน คอื แอลฟา-กลโูคซเิดส และแอลฟา-อะไมเลส ซึง่เป็นเอนไซมท์ีท่ าหน้าทีย่อ่ยแป้ง หากสารสกดั
หยาบหรอืสารบรสิุทธิจ์ากสมนุไพรสามารถยบัยัง้การท างานของเอนไซมด์งักล่าวได ้ จะช่วยยอ่ยน ้าตาลโมเลกุล
คู่ใหเ้ป็นน ้าตาลโมเลกุลเดีย่ว ซึง่เป็นการชะลอการดดูซมึน ้าตาลกลโูคสเขา้กระแสเลอืดได ้(ธารณิี, 2559)  
          นอกจากน้ีการศกึษาฤทธิท์างชวีภาพของสารต้านอนุมลูอสิระไดร้บัความสนใจเพิม่มากขึน้ เนื่องจาก
การอกัเสบและการเกดิอนุมลูอสิระมาท าลายระบบและอวยัวะต่าง ๆ ส่งผลเสยีต่อรา่งกายและเป็นสาเหตุส าคญั
ของการเกดิโรคหลายชนิดในมนุษย ์ เช่น โรคมะเรง็ ความดนัโลหติสงู เบาหวาน รมูาตอยด ์ เป็นตน้ (ณพฐัอร, 
2558) ในรา่งกายของสิง่มชีวีติถงึแมไ้มส่ามารถป้องกนัการสรา้งอนุมลูอสิระได ้ แต่ในรา่งกายมกีลไกในการ
ควบคุมอนุมลูอสิระ เพื่อไมใ่หเ้กดิความเสยีหายแก่เซลลไ์ด ้ โดยใชส้ารทีเ่รยีกว่า สารตา้นอนุมลูอสิระ 
(Antioxidant) ซึง่ท าหน้าทีป้่องกนั ก าจดั และซ่อมแซมความเสยีหายทีเ่กดิจากอนุมลูอสิระ หากในรา่งกายมี
สารตา้นอนุมลูอสิระไมเ่พยีงพอในการก าจดัอนุมลูอสิระกจ็ะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อรา่งกายดงัทีก่ล่าวไปแลว้
ขา้งตน้ ดงันัน้รา่งกายตอ้งไดร้บัสารตา้นอนุมลูอสิระจากภายนอกถงึจะท าใหไ้มเ่กดิโรคต่าง ๆ  อกีทัง้ในปจัจบุนั
การวจิยัต่าง ๆ เริม่พดูถงึสารในกลุ่มแคนนาบนีอยด ์ (Cannabinoid) ซึง่เป็นสารส าคญัทีพ่บไดใ้นพชืกญัชา 
ทัง้นี้ดว้ยคุณสมบตัขิองสารส าคญัในกลุ่มแคนนาบนิอยดท์ีม่ปีระโยชน์ต่อรา่งกาย ไมว่่าจะเป็นสาร THC ทีม่ี
คุณสมบตัต่ิอระบบประสาท ท าใหเ้กดิความผ่อนคลาย และเคลบิเคลิม้ หากไดร้บัในปรมิาณทีเ่หมาะสมจะช่วย
ลดอาการตงึเครยีดได ้ และสาร CBD ทีม่คีุณสมบตัลิดอาการเจบ็ปวด ลดการอกัเสบของแผล ยบัยัง้การ
เจรญิเตบิโตของเซลลม์ะเรง็ ลดอาการชกัเกรง็ และลดอาการคลื่นไส ้ (บงัอร, 2562) จงึมกีารน าสารดงักล่าวมา
ใชป้ระโยชน์ทางการรกัษาโรคและบรรเทาอาการของโรคหลายชนิดในหลายประเทศ ดงันัน้หากมพีชืชนิดอื่น
นอกเหนือจากกญัชาทีส่ามารถพบสารในกลุ่มน้ีกอ็าจจะเป็นกุญแจไปสู่การป้องกนัการเกดิโรคต่าง ๆ ได ้ 
          ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัไดม้กีารน าบวัไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นเภสชักรรมแผนไทยมายาวนาน เช่น เมลด็
บวัมสีรรพคุณ บ ารงุประสาท บ ารงุไต เกสรบวัมสีรรพคุณยาบ ารงุหวัใจ และยาขบัปสัสาวะ ดบีวัมสีรรพคุณใน
การออกฤทธิข์ยายหลอดเลอืดทีไ่ปเลีย้งกลา้มเน้ือหวัใจได ้ นอกจากน้ีในสมยักรกีโบราณ มบีนัทกึของนกักวทีี่
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กล่าวถงึการใช ้ กลบีบวัและใบบวั มาท าเป็นยาสูบเพื่อท าใหเ้คลบิเคลิม้ ลกัษณะเดยีวกบัการใชก้ญัชา แต่ฤทธิ ์
จากบวัจะน้อยกว่า และท าใหม้นึเมาน้อยกว่า โดยส่วนมากบวัทีน่ ามาใชค้อื บวัหลวง (Nelumbo nucifera 
Gaertn.) อยูใ่นวงศ ์Nelumbonaceae แต่ยงัมบีวัอกีหลายสายพนัธุท์ีพ่บไดใ้นไทย บวัผนักเ็ป็นบวัสายพนัธุห์นึ่ง 
ซึง่อยูใ่นวงศ ์ Nymphaeaceae พบทัง้ตามธรรมชาตแิละถูกพฒันาสายพนัธุข์ ึน้ในไทย อกีทัง้สายพนัธุบ์วัผนั
พืน้เมอืงในบางสายพนัธุย์งัมรีายงานการมสีารออกฤทธิท์างชวีภาพอกีดว้ย ตามทีส่ถาบนับวัราชมงคล
ตะวนัออกไดพ้ฒันาสายพนัธุบ์วัผนัลกูผสม ซึง่มลีกัษณะเด่น คอื มสีสีนัทีส่วยงาม ดงึดดูความสนใจ มคีวาม
หอมของกลบีดอก ขยายพนัธุง์า่ย และกา้นดอกมคีวามแขง็แรง จงึน่าจะสามารถขยายพนัธุเ์พื่อเป็นพชื
เศรษฐกจิไดเ้ป็นอยา่งด ี แต่ยงัไม่มรีายงานเกี่ยวกบัองคป์ระกอบทางดา้นพฤกษเคม ี ฤทธิท์างชวีภาพ และฤทธิ ์
ทางเภสชัวทิยาของบวัผนัลูกผสมนี้มาก่อน ดงันัน้ทางคณะผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะท าการศกึษาสารพฤกษเคมี
เบือ้งตน้ และฤทธิท์างชวีภาพ รวมถงึสารชนิดเดยีวกนักบัทีพ่บในกญัชา เพื่อเป็นองคค์วามรูด้า้นเภสชัวทิยา
ของบวัผนัสายพนัธุน้ี์ หากบวัผนัลกูผสมของสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออกมฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระ ฤทธิย์บัยัง้
การท างานของเอนไซมท์ีท่ าใหเ้กดิโรคเบาหวาน และมสีารในกลุ่มเดยีวกนักบักญัชา บวัผนัลกูผสมของสถาบนั
บวัราชมงคลตะวนัออกกจ็ะถอืเป็นพชืสมุนไพรทีจ่ะน ามาใชแ้ทนยาแผนปจัจบุนัในการรกัษาโรคเบาหวานได ้
นอกจากนี้ยงัสามารถใชเ้ป็นพชืทดแทนกญัชาทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดเสรใีนการปลกูและการน ามาใชป้ระโยชน์ อกีทัง้
สามารถส่งเสรมิการปลกูบวัผนัลกูผสมดงักล่าวใหแ้ก่ชุมชนใกลเ้คยีงมหาวทิยาลยัเพื่อเป็นรายไดเ้สรมิรองจาก
พชืเศรษฐกจิได ้รวมถงึสามารถน าผลงานวจิยัทีไ่ดไ้ปต่อยอดในเชงิพาณิชยต่์อไป  
6. วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 
      6.1เพื่อเขา้ร่วมสนองพระราชด ารโิครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมา จากพระราชด ารฯิ           
             6.2 เพื่อศกึษาสารพฤกษเคมเีบือ้งตน้ของส่วนสกดัหยาบชัน้เอทานอลจากส่วนต่าง ๆ ของบวัผนั
พืน้เมอืง และบวัผนัลกูผสม 
          6.3 เพื่อศกึษาฤทธิท์างชวีภาพ เช่น ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ ฤทธิย์บัยัง้การท างานของเอนไซมแ์อลฟา-
กลโูคซเิดส และเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส ของส่วนสกดัหยาบชัน้เอทานอลจากส่วนต่างๆ ของบวัผนัพืน้เมอืง 
และบวัผนัลกูผสม 
     6.4 เพื่อตรวจสอบสาร Δ9 -tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) จากส่วนต่าง ๆ ของ
บวัผนัพืน้เมอืง และบวัผนัลกูผสม 
 
7. ขอบเขตของโครงการวิจยั          
    7.1 เตรยีมส่วนสกดัหยาบจากส่วนต่าง ๆ ของบวัผนัพืน้เมอืง และบวัผนัลกูผสม ไดแ้ก่ เกสร ฝกัอ่อน กลบี
ดอก กา้นดอก และใบ โดยใชวธิกีารสกด ัแบบแช่หมกั (Maceration) ดว้ยตวัท าละลายเอทานอล 
    7.2. ทดสอบสารพฤกษเคมเีบือ้งตน้ของส่วนสกดัหยาบจากส่วนต่าง ๆ ของบวัผนัพืน้เมอืง และบวัผนั
ลกูผสม ไดแ้ก่ เกสร ฝกัอ่อน กลบีดอก กา้นดอก และใบ แบ่งการทดสอบเป็น 10 กลุ่ม คอื แอลคาลอยด ์ฟลา
โวนอยด ์แอนทราควโินน คมูารนิ ซาโปนิน แทนนิน โพลบาแทนนิน สเตยีรอยด ์ เทอรปี์นอยด ์และคารด์แิอค 
ไกลโคไซด ์
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    7.3 หาปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิรวม ปรมิาณสารประกอบฟลาโวนอยดร์วม และปรมิาณสารต้านอนุมลู
อสิระรวม ของส่วนสกดัหยาบชัน้เอทานอลจากส่วนต่าง ๆ ของบวัผนัพืน้เมอืง และบวัผนัลกูผสม ไดแ้ก่ เกสร 
ฝกัอ่อน กลบีดอก กา้นดอก และใบ 
    7.4 ทดสอบฤทธิท์างชวีภาพ เช่น ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ ฤทธิย์บัยัง้การท างานของเอนไซมแ์อลฟา-กลโูคซิ
เดส และเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส ของส่วนสกดัหยาบชัน้เอทานอลจากส่วนต่าง ๆ ของบวัผนัพืน้เมอืง และบวั
ผนัลกูผสม ไดแ้ก่ เกสร ฝกัอ่อน กลบีดอก กา้นดอก และใบ 
    7.5 ตรวจสอบสาร Δ9 -tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) จากส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ เกสร 
ฝกัอ่อน กลบีดอก กา้นดอก และใบ ของบวัผนัพืน้เมอืง และบวัผนัลกูผสม 
8. ทฤษฎี สมมติุฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจยั    
       กระบวนการยอ่ยคารโ์บไฮเดรตใหเ้ป็นน ้าตาลกลโูคส เพื่อใหร้า่งกายน าไปใชป้ระโยชน์จะเริม่ตน้ทีป่ากโดย
อาศยัเอนไซมอ์ะไมเลส ไดเ้ป็นคารโ์บไฮเดรตสายสัน้ จากนัน้คารโ์บไฮเดรตสายสัน้จะถูกยอ่ยดว้ยเอนไซม ์
pancreatic α-amylase กลายเป็นมอลโทส (maltose) และมอลโตไตรโอส (maltotriose) จากนัน้เอนไซมก์ลโูค
ซเิดส (α-Glucosidase) จะยอ่ยโอลโิก-แซก็คาไรด ์(oligo-saccharides) ใหก้ลายเป็นกลโูคส (glucose) และถูก
ดดูซมึเขา้สู่กระแสเลอืดบรเิวณล าไสเ้ลก็ ปจัจบุนัมกีารยบัยัง้เอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส และเอนไซมแ์อลฟา-กลู
โคซเิดสไดห้ลายวธิ ี เพื่อลดระดบัน ้าตาลในเลอืดและรกัษาโรคเบาหวาน เช่น การใชย้าอคารโ์บส (acarbose) 
หรอืใชพ้ชืสมุนไพรต่าง ๆ ทีม่ฤีทธิใ์นการยบัยัง้การสรา้งเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส และเอนไซมแ์อลฟา-กลโูคซิ
เดส (รุง่ฤด ี,2555) 
อนุมลูอสิระ หมายถงึ สารซึง่มอีเิลก็ตรอนซึง่ไมม่คีู่อยูใ่นวงรอบของอะตอม หรอืโมเลกุล อนุมลูอสิระทีม่าก
เกนิไปก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อไขมนั (โดยเฉพาะ low density lipoprotein) โปรตนี หน่วยสารพนัธุกรรม DNA 
และคารโ์บไฮเดรต ท าใหเ้พิม่ อตัราการเสีย่งต่อการเป็นโรคหลายชนิด โรคทีส่ าคญัและมกีารศกึษากนัมาก 
ไดแ้ก่ โรคหลอดเลอืดตบีและแขง็ตวั Alzheimer’s disease หรอืโรคความจ าเสื่อม โรคไขขอ้อกัเสบ โรคความ
แก่ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคมะเรง็บางชนิด เป็นตน้ (Bagchi and Puri, 1998) ซึง่สารตา้นอนุมลูอสิระ เป็น
สารทีช่่วยต่อตา้นหรอืก าจดัอนุมลูอสิระ (Free Radicals) ทีเ่กดิขึน้จากปฏกิริยิาออกซเิดชนัภายในรา่งกาย 
โดยทัว่ไปสารตา้นอนุมลูอสิระสามารถพบไดใ้นธรรมชาตจิากสารหลายชนิด เช่น สารประกอบฟีนอลกิ 
(Phenolic compounds) สารประกอบไนโตรเจน (Nitrogen compounds) และแคโรทนีอยด ์ (Carotenoid) 
บทบาทส าคญัของสารตา้นอนุมลูอสิระคอื ป้องกนัการเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนัในร่างกายซึง่เป็นสาเหตุของการ
เกดิโรคต่าง ๆ ของมนุษย ์ 
ในรา่งกายมนุษยส์ามารถสรา้งสารแคนนาบนิอยดเ์องได ้ คอืสารเอนโดแคนนาบนิอยด ์ (Endocannabinoid) 
สารชนิดน้ีสามารถออกฤทธิห์รอืกระตุน้ตวัรบัแคนนาบนิอยด ์ (Cannabinoid receptors) ทีท่ างานในระบบเอน
โดแคนนาบนิอยด ์ (Endocannabinoid system) ซึง่เป็นระบบทีส่ าคญัในการควบคุมภาวะสมดุลของรา่งกาย มี
กลไกการท างานเช่นเดยีวกบัสารไฟโตแคนนาบนิอยดท์ีไ่ดจ้ากพชืซึง่จบักบัตวัรบัเหล่านัน้ สารในกลุ่มแคนนาบิ
นอยดพ์บมากกว่า 60 ชนิด ทีม่รีายงานการศกึษามากสุด คอื delta-9-tetrahydro- cannabinol (THC) และ 
cannabidiol (CBD) จากการศกึษาทางการแพทยพ์บว่า สารส าคญั 2 ชนิดนี้ มศีกัยภาพทีจ่ะน ามาใชบ้ าบดัหรอื
รกัษาโรคได ้ สาร THC มคีุณสมบตัต่ิอจติประสาท ท าใหเ้กดิความผ่อนคลาย และเคลบิเคลิม้ หากไดร้บัใน
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ปรมิาณทีเ่หมาะสม จะช่วยลดอาการตงึเครยีดได ้ ส่วนสาร CBD มคีุณสมบตัลิดอาการเจบ็ปวด ลดการอกัเสบ
ของแผล ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเซลลม์ะเรง็ ลดอาการชกัเกรง็ และลดอาการคลื่นไส ้(บงัอร, 2562) 
 
สมมติุฐานของโครงการวิจยั          
1. ส่วนต่าง ๆ ของบวัผนัลกูผสมไดแ้ก่ เกสร ฝกัอ่อน กลบีดอก กา้นดอก และใบ มปีรมิาณสารประกอบฟีนอลิ
กรวม ปรมิาณสารประกอบฟลาโวนอยดร์วม และปรมิาณสารตา้นอนุมูลอสิระ รวมถงึฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ ฤทธิ ์
ยบัยัง้การท างานของเอนไซมแ์อลฟา-กลโูคซเิดส และเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส ทีแ่ตกต่างกนั 
 2. พบสาร Δ9 –tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) ในส่วนต่าง ๆ ของบวัผนัลกูผสม
ไดแ้ก่ เกสร ฝกัอ่อน กลบีดอก กา้นดอก และใบ  
 
 
 
 
กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั          
             ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอิสระ                                                          ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวข้อง          
บวัสายหรอือุบลชาตไิดส้มญาว่า “ราชนิีแห่งไมน้ ้า” เนื่องเพราะมคีวามงามจากรปูทรงและสสีนัของดอก ดอกบวั
นัน้มทีัง้ดอกทีช่เูหนือน ้าและลอยเสมอผวิน ้า และเป็นพชืไมน้ ้าชนิดเดยีวทีม่หศัจรรยท์ีด่อกสามารถบานไดท้ัง้
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กลางวนัและกลางคนื และดอกนัน้จะบานแลว้ไมโ่รย แต่จะบานและหุบตามเวลา อยา่งน้อย 3-4 วนั อกีทัง้การ
บานละหุบกจ็ะใหร้ปูทรงไปเรือ่ย ๆ จงึสามารถเหน็ความสวยงามไดห้ลายระยะ ซึง่คุณลกัษณะน้ีไมน้ ้าอื่นไม่ม ี
(เสรมิลาภ และคณะ, 2537) บวัสาย มหีลกัฐานปรากฏ 4,000 ปีทีแ่ลว้ จากภาพเขยีนซากปรงัหกัพงัตามทีต่่าง 
ๆ ของชาวอยีปิต ์ พบภาพเขยีนรปูสระน ้า ในภาพนัน้จะตอ้งมกีอกกอยีปิตห์รอืปารริสุและบวัสายสนี ้าเงนิ
ประกอบอยูด่ว้ย และยงัพบลายจ าลองของดอกบวับนบวัหวัเสาของอาคารโบราณทีป่รกัหกัพงั นอกจากนัน้บวั
ยงัเป็นไมป้ระจ าชาตขิองชาวอยีปิตอ์กีดว้ย ส าหรบัชาวอยีปิต ์ ในลุ่มน ้าไนน์นัน้ มกัมบีวัชนิดต่าง ๆ ขึน้ตาม
รมิน ้า ทัง้นี้ชาวอยีปิตจ์ะเหน็กอบวัและดอกบวัทุกวนั ท าใหบ้วันัน้เป็นสญัลกัษณ์ของความอุดมสมบรูณ์ (คณติา, 
2535) 
พชืวงศบ์วัถอืไดว้่าเป็นพชืลม้ลุมทีข่ ึน้ในน ้าอายหุลายปี พบมากในไดใ้นเขตรอ้นและเขตอบอุ่น มดีอกทีม่คีวาม
งามประดุจหญงิสาวหรอืเจา้สาว ซึง่ค าว่า “nymph” มาจากรากภาษากรกีว่า “nymphe” แปลว่า “สาวน้อยรปู
งาม” หรอื “แมเ่ทพธดิาทีอ่ยูใ่นน ้า” จงึเรยีกพชืวงศข์องบวักา้นอ่อนว่า วงศ ์ Nymphaeaceae (สมาคมพชืสวน
แห่งประเทศไทย, 2550) 
บวัจดัอยูใ่นอาณาจกัร Plantae ชัน้ Dicotyledonae อนัดบั Ranales ประกอบไปดว้ยวงศN์elumbonaceae บวั
กา้นแขง็หรอืปทุมชาต ิและวงศ ์Nymphaeaceae บวัสาย หรอือุบลชาต ิ(ณรงค,์ 2550)  
บวัสาย หรอือุบลชาต ิ(waterlily) เป็นพชืในสกุล Nymphaea แบ่งเป็นสกุลยอ่ย ได ้6 สกุลยอ่ย (วรีะประวตั ิและ
คณะ, 2561) ไดแ้ก่ 
สกุลยอ่ยที ่ 1 Anecphya หรอืบวัยกัษ์ออสเตรเลยี เป็นบวัทีม่ดีอกขนาดใหญ่ทีสุ่ดในกลุ่ม บางชนิดมใีบขนาด 
60-70 เซนตเิมตร มดีอกขนาดใหญ่ กา้นชพูน้น ้าสงูมากถงึ 50 เซนตเิมตร กลบีกวา้ง มหีลายส ี เช่น ขาว ฟ้า 
ชมพ ูมว่ง ทุกชนิดมกีา้นชเูกสรตวัผูจ้ะมกี้านเลก็ละเอยีดสเีหลอืง และมจี านวนหลายรอ้ยก้าน สามารถบานนาน
เกนิ 3 วนั มกีารเจรญิแบบแนวดิง่ มถีิน่ก าเนิดในทวปีออสเตรเลยีตอนบน  
สกุลยอ่ยที ่2 Confluentes ลกัษณะคลา้ยกบัสกุลยอ่ยอะเนคฟายา ต่างกนัทีก่ลิน่หอม ขนาดเมลด็ และขอบใบที่
มหีนามแหลม แต่ทีเ่ด่นชดัทีสุ่ดคอื สกุลยอ่ยอะเนคฟายามชีัน้ กลบีดอกหรอืโดนก้านเกสรเพศผูไ้มต่ดิกนั ส่วน
สกุลยอ่ยคอนฟลเูอนเตส ไมม่ชีัน้ดงักล่าว จงึมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัดอกของบวัผนับานกลางวนัมากกว่า 
สกุลยอ่ยที ่3 Brachyceras หรอื บวัสายเขตรอ้นบานกลางวนั เป็นบวัทีด่อกบานในเวลากลางวนั ใบลอยแตะผวิ
น ้า ขอบใบหยกั ดอกมผีนงักัน้รงัไข ่ กา้นชดูอกชสูงูเหนือผวิน ้า เกสรกบักลบีดอกอยูใ่นระนาบเดยีวกนั มเีกสร
เพศผูจ้ านวนมาก อบัละอองเกสรเพศผูย้าว กา้นชเูกสรแขง็แรง มกีลบีดอกหลายส ีเช่น ขาว มว่ง ฟ้า ชมพ ูมกั
มกีลิน่หอม  
สกุลยอ่ยที ่4 Castalia (Nymphaea) หรอืบวัสายเขตหนาว หรอืบวัฝรัง่ทีบ่านในเวลากลางวนั ใบลอยแตะผวิน ้า 
ขอบใบเรยีบ ดอกมผีนังรงัไขเ่ชื่อมตดิกนั เกสรเพศผูม้จี านวนมาก ดอยลอยแตะผวิน ้า มสี ีขาว ขาวครมี เหลอืง 
เหลอืงอมสม้ แดง ชมพ ูและบานเยน็ มกีลิน่หอมอ่อนๆ ในธรรมชาตสิ่วนใหญ่พบในทวปีอเมรกิาและยโุรป บวั
ฝรัง่มกีารพกัตวัช่วงฤดหูนาว 
สกุลยอ่ยที ่ 5 Hydrocallis บวัสายบานกลางคนือเมรกินั กระจายพนัธุใ์นอเมรกิากลางถงึอเมรกิาใตม้รีาวถงึ 14 
ชนิด ใบมทีัง้ขอบเรยีบและขอบหยกั ดอกบานเริย่กบัผวิน ้าหรอืชสูงูเหนือน ้าเลก็น้อย ส่วนใหญ่มสีขีาวอมเหลอืง 
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รยางคเ์กสรเพศผูม้ลีกัษณะเรยีวเลก็ มผีนงัรงัไขเ่ชื่อมตดิกนั ดอกบานเพยีง 2 วนั วนัละ 1-3 ชัว่โมงตอนช่วง
หวัค ่าหรอืใกลเ้ชา้เท่านัน้ มกีลิน่ฉุนเพื่อใหแ้มลงกลางคนืมาผสมเกสร  
สกุลยอ่ยที ่ 6 Lotos หรอื บวัสายเขตรอ้นบานกลางคนืของเอเชยี หรอืบวักนิสาย มถีิน่ก าเนิดในประเทศเขต
รอ้น ดอกจะบานช่วงกลางคนืและหุบในช่วงเชา้ในวนัรุง่ขึน้ มผีนงัเชื่อมรงัไข ่มขีอบใบหยกัเป็นระเบยีบ ใตใ้บมี
เสน้ใบนูนเด่นก้านใบเรยีบ  
ลกัษณะทางพฤกษศาสตรข์องบวั 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตรข์องบวัโดยอา้งองิ วรีะประวตั ิ และคณะ (2561)ไดก้ล่าวถงึ รปูรา่ง และลกัษณะของ
ล าตน้ ใบ ดอกและผล  
ลาํต้น เป็นพชืลม้ลุกอายหุลายปี มหีวั (tuber) เจรญิเตบิโตแนวดิง่อยูใ่ตด้นิ ภายในพรุนคลา้ยฟองน ้า เหงา้ 
(rhizome) ทอดเลือ้ยใตด้นิหรอืบนดนิ มลีกัษณะเป็นขอ้ปลอ้ง อวบ ผวินอกเรยีบ ไหล (stolon) แตกจากล าต้น
และทอดเลือ้ยไปเพื่อสรา้งต้นใหม่ 
ใบ ใบเดีย่วออกจากขอ้ เมื่อใบอ่อนขอบใบจะมว้นเขา้หากนัพอใบแก่ของบวัผนั บวัเผื่อน และบวัสายมรีปูร่าง
หลายแบบ เช่น รปูกลม รปูไข ่รปูหวัใจ บรเิวณขัว้ใบซึง่เป็นรอยต่อระหว่างแผ่นใบและกา้นใบ เรยีกว่า โคนใบ
หรอืหใูบ บางชนิดเกดิตน้อ่อนทีข่ ัว้ใบ (viviparous) 
ดอก เป็นดอกเดีย่ว ออกจากเหงา้ หวัหรอืไหล ในใต้ดนิ ดอกบานทีผ่วิน ้า รปูทรงมหีลายแบบ เช่น รปูขอบ
ขนาน รปูแถบ รปูไข ่ บวัเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มเีกสรเพศผู ้ อยูถ่ดัจากกลบีดอกเขา้ไป ลอ้มรอบฐานรงัไขท่ีอ่ยู่
เหนือชัน้กลบีดอก มอีบัเรณูสเีหลอืง ตดิอยูก่า้นชอูบัเรณู ยกเวน้ลกูผสมบางชนิด ทีเ่กสรเพศผูพ้ฒันาเป็นกลบี
ดอกหรอืเรยีกว่า petaloid ส่วนเกสรเพศเมยี ประกอบไปดว้ยยอดเกสรเพศเมยี และรงัไข ่ ภายในรงัไข่ม ี 5-45 
ช่อง แต่ละช่องอาจแยกกนั (apocarpous) หรอืตดิกนั(syncarpous) เมือ่บานวนัแรกเกสรเพศเมยีจะพรอ้มผสม
ก่อน และบานวนัถดัไปจงึจะมอีบัเรณูของเพศผู้ 
ผลและเมลด็ หลงัผสมเกสรจะตดิผล ในบวัผนั บวัฝรัง่ บวัฝรัง่ และบวัสายเป็นผลมเีนื้อ (berry) ภายในมเีมลด็
เลก็ๆจ านวนมากและมวีุน้หุม้เมลด็ เมือ่ตดิผลกา้นดอกจะโคง้และบดิดวัลงสู่ใตน้ ้า มรีะยะเวลาการสุกของผล
แตกต่างกนัไป โดยทัว่ไปประมาณ 3-4 สปัดาห ์ เมือ่ผลสุกแตกออกเมลด็จะลอยไปตามน ้าและจมดนิเพื่องอก
เป็นตน้ใหม ่ 
ลกัษณะการเจริญเติบโตของบวั 

 การเจรญิเตบิโตของบวัแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั มดีงันี้ (วรนุช และคณะ, 2553) 
 1. บวัฝรัง่ (hardy waterlily) หรอื อุบลชาตเิขตหนาว มกีารเจรญิเตบิโตของล าตน้เป็นแนวนอน เมือ่ดอกไดร้บั
การผสมแลว้ดอกจะค่อยๆ จมลงสู่ใตน้ ้าเกดิเป็นฝกั ต่อมา 3-4 สปัดาห ์ฝกัจะแตกกระจายเมลด็ทีม่เีจลาตนิหุม้
อยูท่ ัว่ผวิน ้า เมือ่เจลลาตนิสลายหมด เมลด็จะจมลงสู่พืน้ดนิใตผ้วิน ้า และงอกเป็นต้นอ่อน จากนัน้จะแตกไหลตัง้
ขอ้ แตกกา้นใบ และใบขึน้ผวิน ้า แลว้ล าตน้ค่อยๆขยายตวัไปพรอ้มกบัการเจรญิเตบิโตไปขา้งหน้า และมปีุ่มตา
เกดิขึน้เมือ่สภาพเหมาะสมจะแตกเป็นหน่ออ่อน ซึง่จะเป็นเหงา้สามารถตดัไปขยายพนัธุต่์อไปได ้ 
 2. บวัผนั บวัสาย หรอื อุบลชาตเิขตรอ้น จะเจรญิเตบิโตในแนวดิง่ เมือ่ดอกไดร้บัการผสมจะค่อยจมลงสู่ใตน้ ้า 
พฒันาไปเป็นฝกั เมือ่อาย ุ3 สปัดาห ์ฝกัและเมลด็จะแก่และลอยขึน้มาบนผวิน ้า ถ้าสภาพแวคลอ้มเหมาะสมจะ
งอกเป็นล าตน้อยูใ่ตด้นิ และสามารถออกดอกไดใ้นเวลาต่อมา  
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มีรายงานงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาผลของสารสกดัจากส่วนต่าง ๆ ของบวั ดงัน้ี 
Nishibori et al. (2012) ศกึษาผลการยบัยัง้การท างานของเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส (α-Amylase) และ
แอลฟา-กลโูคซเิดส (α-Glucosidase) จากส่วนสกดัชัน้น ้าของเหงา้บวั ส่วนทีเ่ป็นหวัและขอ้ พบว่าส่วนสกดั
ของหวับวั ไมม่ผีลยบัยัง้การท า งานของเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส (α-Amylase) และแอลฟา-กลโูคซเิดส (α-
Glucosidase) แต่ส่วนสกดัของส่วนขอ้ มผีลยบัยัง้ก ารท า ง านของเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส (α-Amylase) และ
แอลฟา-กลโูคซเิดส (α-Glucosidase) โดยมคี่าการยบัยัง้ 95% และ 40% ต ามล าดบั ซึง่ผลของการยบัยัง้
ขึน้กบัความเขม้ขน้ของสาร 
Wongklang, Steinrut and Itharat (2014) ศกึษาฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระจากส่วนสกดัหยาบเอทานอลของส่วน
ต่าง ๆ ของบวัหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn) 10 ตวัอยา่ง คอื กลบีดอก เกสร เมลด็ ดบีวั รงัไข ่ใบอ่อน ใบ
แก่ ก ้านดอก ไหล และร าก วเิคราะหฤ์ทธิต์า้นอนุมลูอสิระดว้ยวธิ ีDPPH พบว่ากลบีบวัหลวงมฤีทธิต์า้นอนุมลู
อสิระดทีีสุ่ด โดยมคี ่า EC50 เท่ากบั 15.98 μg/mL ส่วนเกสร ใบอ่อน ใบแก่ เมลด็ และไหล ไมม่ฤีทธิต์า้นอนุมลู
อสิระ (EC50 > 100 μg/mL) เมือ่เทยีบกบัสารมาตรฐาน Butylated hydroxytoluene (BHT) 
ณพฐัอร (2562) ท าการศกึษาพฤกษทางเคมเีบือ้งตน้ ปรมิาณฟีนอลกิทัง้หมด ฟลาโวนอยดท์ัง้หมด และการ
ตา้นอนุมลูอสิระของบวัฉตัรขาวทัง้แบบสดและแบบแหง้ โดยน าเกสร ใบ กา้นดอกดอก รงัไข ่ และกลบีดอกทัง้
แบบสดและแบบแหง้ของบวัฉตัรขาว สกดัดว้ยเอทานอล พบว่า สารสกดัหยาบเอทานอลของบวัฉตัรขาวแบบ
สดและแบบแหง้จะพบสารพฤกษเคมเีบือ้งตน้ พบ ฟลาโวนอยด ์คมูารนิ ซาโปนิน แทนนิน โฟลบาแทนนิน และ
เทอรปี์นอยด ์สารสกดัหยาบบวัฉตัรขาวแบบสดและแบบแหง้ในเกสรม ีปรมิาณฟีนอลกิทัง้หมด และ ปรมิาณฟ
ลาโวนอยดม์ากทีสุ่ด และจากการศกึษาฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระดว้ย DPPH free radical scavenging พบว่าสาร
สกดัหยาบบวัฉตัรขาวแบบสด และแบบแหง้ในเกสรมฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระสงูสุด โดยมคี่า EC50 เท่ากบั 2.03 
และ 1.99 mg/mL ตามล าดบั 
 

10. ระดบัความพร้อมเทคโนโลยี  (เฉพาะเป้าหมายที ่1) 
10.1 ระดบัความพร้อมเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั (เลอืกความสอดคลอ้งสงูสุดเพยีงหวัขอ้เดยีวเท่านัน้) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 
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Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 

10.2 ระดบัความพร้อมเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นถ้างานประสบความสาํเรจ็ (เลอืกความสอดคลอ้งสงูสุดเพยีง
หวัขอ้เดยีวเท่านัน้) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 

 
11. ศกัยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีจะพฒันา (เฉพาะเป้าหมายท่ี 1 หากระบเุป็น
ตวัเลขได้ โปรดระบุ) 
11.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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11.2) ความสามารถในการแขง่ขนั (คู่แขง่/ตน้ทุน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
12. วิธีการดาํเนินการวิจยั          
12.1 การเกบ็ตวัอย่างบวัผนั 
       บวัทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื บวัผนัพืน้เมอืง 2 สายพนัธุ ์ และ บวัผนัลกูผสม (Nymphaea sp.) 3 สาย
พนัธุข์องสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก ประกอบดว้ย ฝกัอ่อน เกสร กลบีดอก กา้นดอก และใบ  
 
12.2 การเตรียมสารสกดัหยาบของบวัผนั 
        น าตวัอยา่งบวัผนัพืน้เมอืง และ บวัผนัลกูผสม ทัง้ 5 ส่วน ไดแ้ก่ ฝกัอ่อน เกสร กลบีดอก กา้นดอก และ
ใบ มาบดใหล้ะเอยีดดว้ยเครือ่งป ัน่ โดยท าการแยกบดแต่ละส่วนของบวัผนั แลว้น าส่วนทีบ่ดละเอยีดมาชัง่ให้
ทราบน ้าหนกัทีแ่น่นอน น าตวัอยา่งทัง้ 5 ส่วนของบวัผนัมาสกดัดว้ยตวัท าละลาย 95% เอทานอล ดว้ยวธิกีาร
แช่หมกั (Maceration) ทีอุ่ณหภมูหิอ้ง เป็นเวลา 7 วนั หลงัจากนัน้ท าการกรองสารละลายของแต่ละตวัอยา่ง
โดยใชก้รวยแกว้และส าล ี น าสารละลายทีก่รองไดไ้ประเหยดว้ยเครือ่งระเหยสารแบบหมุนภายใตสุ้ญญากาศ 
(Rotary evaporator) จะไดเ้ป็นส่วนสกดัหยาบชัน้เอทานอล (Ethanol extract) แลว้ชัง่น ้าหนกัของสารสกดั
หยาบแต่ละตวัอยา่งทีไ่ด ้เกบ็ตวัอยา่งไวต้รวจสอบสารพฤกษเคมเีบือ้งตน้ และทดสอบฤทธิท์างชวีภาพต่อไป 
12.3 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบือ้งต้น (Phytochemical Screening) 
       การตรวจสอบสารพฤกษเคมเีบือ้งต้นของสารสกดัหยาบเอทานอลบวัผนัพืน้เมอืง และ บวัผนัลกูผสม
(Nymphaea sp.) โดยแบ่งการทดสอบสารทุตยิภูม ิ(Secondary metabolites) ออกเป็น 10 กลุ่ม ไดแ้ก่ แอลคา
ลอยด ์ฟลาโวนอยด ์แอนทราควโินน คมูารนิ ซาโปนิน แทนนิน โฟลบาแทนนิน เทอรปี์นอยด ์สเตยีรอยด ์และ
คารด์แิอคไกลโคไซด ์โดยอาศยัปฏกิริยิาการเกดิสหีรอืตะกอน ตามการทดลองของ ธารณิ ี(2559) ดงันี้  
       12.3.1 การตรวจสอบแอลคาลอยด ์(Alkaloids) 
                 ชัง่สารสกดั 0.2 กรมั เตมิสารละลาย 10% H2SO4 ปรมิาตร 1.0 มลิลลิติร เขยา่ น าไปอุ่นบน
เครือ่ง water bath 5 นาท ี กรองส่วนทีไ่มล่ะลายออก แลว้ปล่อยใหส้ารละลายเยน็ลงทีอุ่ณหภูมหิอ้ง น า
ของเหลวทีไ่ดจ้ากการกรอง (Filtrate) ไปหยดสารละลายดราเจนดอรฟ์ (Dragendorff’s reagent) จ านวน 5 
หยด เขยา่ ถา้ปรากฏตะกอนสสีม้แดงแสดงว่าพบแอลคาลอยด์ 
       12.3.2 การตรวจสอบฟลาโวนอยด ์(Flavonoids) 
                 ชัง่สารสกดั 0.2 กรมั ละลายดว้ย 50% เอทานอล ปรมิาตร 1.0 มลิลลิติร เขยา่กรองส่วนทีไ่ม่
ละลายออก น าของเหลวทีไ่ดจ้ากการกรอง ใส่ลวดแมกนีเซยีมชิน้เลก็ ๆ ลงไป 1 ชิน้ และหยดกรดไฮโดรคลอ
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รกิเขม้ขน้ (conc. HCl) จ านวน 5 หยด เขยา่ แลว้น าไปอุ่นบนเครือ่ง water bath 5 นาท ี ถา้สารละลาย
เปลีย่นเป็นสเีหลอืงเขม้แสดงว่าพบฟลาโวนอยด์ 
       12.3.3 การตรวจสอบแอนทราควิโนน (Anthaquinones) 
                 ชัง่สารสกดั 0.2 กรมั เตมิสารละลาย 10% H2SO4 ปรมิาตร 1.0 มลิลลิติร เขยา่ และน าไปอุ่นบน
เครือ่ง water bath 5 นาท ี กรองส่วนทีไ่มล่ะลายออก แลว้ปล่อยใหส้ารละลายเยน็ลงทีอุ่ณหภูมหิอ้ง น า
ของเหลวทีไ่ดจ้ากการกรอง (Filtrate) ไปเตมิสารละลายแอมโมเนีย (10% NH3) ปรมิาตร 0.5 มลิลลิติร เขย่า 
ถา้ปรากฏสารละลายเป็นสชีมพแูดงเกดิขึน้แสดงว่าพบแอนทราควโินน 
       12.3.4 การตรวจสอบคมูาริน (Coumarin) 
                 ชัง่สารสกดั 0.2 กรมั ละลายดว้ย 50% เอทานอล ปรมิาตร 1.0 มลิลลิติร เขยา่ กรองส่วนทีไ่ม่
ละลายออก น าของเหลวทีไ่ดจ้ากการกรอง เตมิสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์ (6M NaOH) ปรมิาตร 1.0 
มลิลลิติร เขยา่ ถา้สารละลายเปลีย่นเป็นสเีหลอืงเขม้แสดงว่าพบคมูารนิ 
 
       12.3.5 การตรวจสอบซาโปนิน (Saponins) 
                  ใชก้ารทดสอบแบบการเกดิฟอง โดยชัง่สารสกดั 0.2 กรมั เตมิน้า กลัน่ ปรมิาตร 5.0 มลิลลิติร 
น าไปอุ่นบนเครือ่ง water bath 5 นาท ี เขยา่อยา่งแรง ถา้ปรากฏฟองถาวรเกดิขึน้ในหลอดทดลองแสดงว่าพบ
ซาโปนิน 
        12.3.6 การตรวจสอบแทนนิน (Tannins) 
                  ชัง่สารสกดั 0.2 กรมั เตมิน้า กลัน่ ปรมิาตร 1.0 มลิลลิติร นา ไปอุ่นบนเครือ่ง water bath 5 นาที
กรองส่วนทีไ่มล่ะลายออก น าของเหลวทีไ่ดจ้ากการกรอง เติมสารละลายเฟอรกิคลอไรด ์(1% FeCl3) จ านวน 5 
หยด เขยา่ ถา้ปรากฏสารละลายเป็นสเีขยีวด า หรอืน ้าเงนิด า แสดงว่าพบแทนนิน 
        12.3.7 การตรวจสอบโฟลบาแทนนิน (Phlobatannins) 
                  ชัง่สารสกดั 0.2 กรมั เตมิน ้ากลัน่ ปรมิาตร 1.0 มลิลลิติร นา ไปอุ่นบนเครือ่ง water bath 5 นาท ี
กรองส่วนทีไ่มล่ะลายออก นาของเหลวทีไ่ดจ้ากการกรอง เตมิสารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (10% HCl) จ านวน 
5 หยด เขยา่ แลว้น าไปอุ่นบนเครือ่ง water bath 5 นาท ี ถา้ปรากฏสารละลายเป็นสเีขยีวด า หรอืน ้าเงนิด า 
แสดงว่าพบโฟลบาแทนนิน 
        12.3.8 การตรวจสอบเทอรปี์นอยด ์(Terpenoids) 
                  ชัง่สารสกดั 0.2 กรมั ละลายดว้ยคลอโรฟอรม์ ปรมิาตร 1.0 มลิลลิติร เขยา่ กรองส่วนทีไ่มล่ะลาย
ออก น าของเหลวทีไ่ดจ้ากการกรอง ค่อย ๆ เตมิกรดซลัฟิวรกิเขม้ขน้ (conc. H2SO4) ปรมิาตร 0.5 มลิลลิติร ลง
ไป ถา้ปรากฏวงแหวนสนี ้าตาลตรงรอยต่อระหว่างชัน้ของสารสกดักบั กรดซลัฟิวรกิ แสดงว่าพบเทอรปี์นอยด์ 
        12.3.9 การตรวจสอบสเตียรอยด ์(Steroids) 
                  ชัง่สารสกดั 0.2 กรมั ละลายดว้ยคลอโรฟอรม์ ปรมิาตร 1.0 มลิลลิติร เขยา่ กรองส่วนทีไ่มล่ะลาย
ออก น าของเหลวทีไ่ดจ้ากการกรอง เตมิกรดแกลเชยีลแอซตีกิ (Glacial acetic acid) ปรมิาตร 0.5 มลิลลิติร 
เขยา่ แลว้เตมิกรดซลัฟิวรกิเขม้ขน้ (conc. H2SO4) จ านวน 3 หยด ถา้ปรากฏสารละลายเป็นสนี ้าเงนิหรอืน ้าเงนิ
เขยีวแสดงว่าพบสเตยีรอยด์ 
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         12.3.10 การตรวจสอบคารดิ์แอคไกลโคไซด ์(Cardiac glycosides) 
                  ชัง่สารสกดั 0.2 กรมั ละลายดว้ยคลอโรฟอรม์ ปรมิาตร 1.0 มลิลลิติร เขยา่ กรองส่วนทีไ่มล่ะลาย
ออก น าของเหลวทีไ่ดจ้ากการกรอง เตมิสารละลายเฟอรกิคลอไรด ์ (1% FeCl3) จ านวน 5 หยด เขยา่ เตมิกรด
แกลเชยีลแอซตีกิ (Glacial acetic acid) จา นวน 5 หยด เขยา่ และค่อย ๆ เตมิ กรดซลัฟิ วรกิเขม้ขน้ (conc. 
H2SO4) ปรมิาตร 0.5 มลิลลิติร ลงไป ถา้ปรากฏวงแหวนสนี ้าตาลตรงรอยต่อระหว่างชัน้ของสารสกดักบักรด
ซลัฟิวรกิแสดงว่าพบคารด์แิอคไกลโคไซด์ 
12.4 การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total Phenolic Content) 
       การหาปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิรวม ดว้ยวธิ ีFolin-Ciocalteu colorimetric โดยใชก้รดแกลลกิ (Gallic 
acid) เป็นสารมาตรฐาน หลกัการคอื สารประกอบฟีนอลกิรวมจะท าปฏกิริยิากบั Folin-Ciocalteu reagent ซึง่
ประกอบดว้ย Phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents สารดงักล่าวจะถูกรดีวิซโ์ดย Phenolic 
hydroxyl groups ของสารประกอบฟีนอลกิรวมเกดิเป็น Tungsten และ Molybdenum blue ซึง่ใหส้น้ีา เงนิและ
ดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 760 นาโนเมตร โดยผสมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลกิ (ความเขม้ขน้ 0.1–
0.0001 มลิลกิรมั/มลิลลิติร) หรอืสารตวัอยา่งทีต่อ้งการทดสอบ ปรมิาตร 0.2 มลิลลิติร กบัสารละลาย Folin-
Ciocalteu reagent ความเขม้ขน้ 10% (v/v) ปรมิาตร 0.8 มลิลลิติร ใหเ้ขา้กนั บ่มทีอุ่ณหภูมหิอ้งเป็นเวลา 5 
นาท ี จากนัน้เตมิสารละลายโซเดยีมคารบ์อเนต (Na2CO3) ความเขม้ขน้ 2.5% (w/v) ปรมิาตร 1.0 มลิลลิติร 
เขยา่ใหเ้ขา้กนั บ่มทีอุ่ณหภูมหิอ้งเป็นเวลา 20 นาท ี วดัค่าการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 760 นาโนเมตร 
ดว้ยเครือ่ง UV-Vis spectrophotometer ทา การทดลองทัง้หมด 3 ซ ้า และหาปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิรวม
ของสารตวัอยา่งจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลกิ ในหน่วยมลิลกิรมัสมมลูของกรดแกลลกิต่อน ้าหนกัสารสกดั
แหง้ 1 กรมั (Gallic acid equivalents, mg GAE/g dried extract)  (Majhenic Skerget and Knez ,2007) 
12.5 การหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดร์วม (Total Flavonoids Content) 
       การหาปรมิาณสารประกอบฟลาโวนอยดร์วม ดว้ยวธิ ีAluminium trichloride (AlCl3) colorimetric โดยใช้
เคอรซ์ตินิ (quercetin) เป็นสารมาตรฐาน มหีลกัการคอื สารประกอบฟลาโวนอยดท์ัง้หมดจะใช ้ phenolic 
hydroxyl groups ทา ปฏกิริยิากบั AlCl3 เกดิเป็นสารประกอบเชงิซอ้นทีม่สีเีหลอืงและดดูกลนืแสงทีค่วามยาว
คลื่น 415 นาโนเมตร โดยผสมสารละลายมาตรฐานเคอรซ์ตินิ (ความเขม้ขน้ 0.1-0.0001 มลิลกิรมั/มลิลลิติร) 
หรอืสารตวัอยา่งทีต่อ้งการทดสอบ ปรมิาตร 0.2 มลิลลิติร กบัสารละลายอะลูมเินียมไตรคลอไรด ์ (AlCl3 
reagent) ความเขม้ขน้ 1.0% (w/v) ปรมิาตร 1.8 มลิลลิติร ใหเ้ขา้กนั บ่มทีอุ่ณหภูมหิอ้งเป็นเวลา 10 นาท ีวดั
ค่าการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 415 นาโนเมตร ดว้ยเครือ่ง UV-Vis spectrophotometer ทา การทดลอง
ทัง้หมด 3 ซ ้า และหาปรมิาณสารประกอบฟลาโวนอยดร์วมของสารตวัอยา่งจากกราฟมาตรฐานเคอรซ์ตินิ ใน
หน่วยมลิลกิรมัสมมลูของเคอรซ์ตินิต่อน ้าหนกัสารสกดัแหง้ 1 กรมั (Quercetin equivalents, mg QE/g dried 
extract) (Arvouet-Grand et al., 1994) 
12.6 การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระรวม (Total Antioxidant Content) 
       การหาปรมิาณสารตา้นอนุมลูอสิระรวม ดว้ยวธิ ี Phosphomolybdate colorimetric โดยใชว้ติามนิซ ี (L-
ascorbic acid) เป็นสารมาตรฐาน หลกัการคอื สารตา้นอนุมลูอสิระทัง้หมดจะทา ปฏกิริยิากบั 
Phosphomolybdate reagent สารดงักล่าวจะถูกรดีวิซโ์ดย Phenolic hydroxyl groups ของสารตา้นอนุมลูอสิระ
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รวมเกดิเป็น Molybdenum blue ซึง่ใหส้นี ้าเงนิและดูดกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 695 นาโนเมตร โดยผสม
สารละลายมาตรฐานวติามนิซ ี (ความเขม้ขน้ 0.5-0.01 มลิลกิรมั/มลิลลิติร) หรอืสารตวัอยา่งทีต่อ้งการทดสอบ 
ปรมิาตร 0.2 มลิลลิติร กบัสารละลาย Phosphomolybdate reagent ปรมิาตร 1.8 มลิลลิติร ใหเ้ขา้กนั บ่มบน
เครือ่งองัน้า ทีอุ่ณหภูม ิ78 C เป็นเวลา 30 นาท ีวดัค่าการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 695 นาโนเมตร ดว้ย
เครือ่ง UV-Vis spectrophotometer ทาการทดลองทัง้หมด 3 ซ ้า และหาปรมิาณสารตา้นอนุมลูอสิระรวมของ
สารตวัอยา่งจากกราฟมาตรฐานวติามนิซใีนหน่วยมลิลกิรมัสมมลูของวติามนิซต่ีอน ้าหนกัสารสกดัแหง้ 1 กรมั 
(Ascorbic acid equivalents,mg AE/g dried extract)  (Prieto, Pineda and Aguilar, 1999) 
12.7 การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระ โดยวิธี DPPH radical scavenging 
       การทดสอบฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระดว้ยวธิ ี DPPH radical scavenging โดยใชก้รดแกลลกิ (Gallic acid), 
เคอรซ์ตินิ (Quercetin) และวติามนิซ ี (L-ascorbic acid) เป็นสารมาตรฐาน มหีลกัการคอืสารละลาย 1,1-
diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) จะเป็นสารละลายสมีว่งและดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 517 นาโนเมตร 
เมือ่อนุมลูอสิระ DPPH ทา ปฏกิริยิากบัสารต้านอนุมลูอสิระ (Antioxidant) จะท าใหส้ารละลายสมีว่ง ของ 
DPPH จางลงจนเป็นสารละลายสเีหลอืงอ่อนและไมด่ดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยผสม
สารละลายมาตรฐาน (ความเขม้ขน้เริม่ตน้ 0.02 มลิลกิรมั/มลิลลิติร) หรอืสารตวัอยา่งทีต่อ้งการทดสอบ (ความ
เขม้ขน้เริม่ตน้ 5.0 มลิลกิรมั/มลิลลิติร) ปรมิาตร 0.2 มลิลลิติร กบัสารละลาย DPPH ทีล่ะลายในตวัทาละลายเม
ทานอล ความเขม้ขน้ 0.05 มลิลโิมลาร ์ปรมิาตร 1.8 มลิลลิติร ใหเ้ขา้กนั บ่มทีอุ่ณหภมูหิอ้งในทีม่ดื เป็นเวลา 30 
นาท ีวดัค่าการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ดว้ยเครือ่ง UV-Vis spectrophotometer ทา การ
ทดลองทัง้หมด 3 ซ ้า และค านวณหาค่ารอ้ยละของการตา้นอนุมลูอสิระ (% DPPH radical inhibition) จากสตูร
ดงัต่อไปนี้ (Braca et al., 2002) 
 % DPPH radical inhibition = [(A–B)/A] × 100 
เมือ่ A คอื ค่าการดดูกลนืแสงของสารละลาย DPPH ทีไ่มม่สีารทดสอบ 
      B คอื ค่าการดดูกลนืแสงของสารละลาย DPPH ทีม่สีารทดสอบ 
12.8 การทดสอบฤทธ์ิยบัยัง้การทาํงานของเอนไซมแ์อลฟา-กลโูคซิเดส (Anti-α-glucosidase assay) 
       การทดสอบฤทธิก์ารยบัยัง้เอนไซมแ์อลฟา-กลโูคซเิดสดว้ยวธิ ี p-nitrophenol colorimetric โดยใชอ้คาร์
โบส (Acarbose) เป็นสารมาตรฐาน มหีลกัการคอืเอนไซมแ์อลฟา-กลโูคซเิดสเป็นเอนไซมซ์ึง่อยูบ่รเิวณผนัง
เซลลข์องล าไสเ้ลก็ ท าหน้าทีย่อ่ยแป้งและคารโ์บไฮเดรตใหเ้ป็นน ้าตาลโมเลกุลเดีย่วดว้ยปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ
ของเอนไซม ์ ในการทดลองจะใช ้ p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside (PNP-G) เป็นสารละลายใสไม่มสี ี ท า
หน้าทีเ่ป็นสบัสเตรทในปฏกิริยิา โดยเอนไซมแ์อลฟา-กลโูคซเิดสจะท าปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิกบั PNP-G ไดเ้ป็น
น ้าตาลกลโูคส และ p-nitrophenol ซึง่เป็นสารละลายใสสเีหลอืงและดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 405 นาโน
เมตรโดยผสมสารละลายมาตรฐาน (ความเขม้ขน้เริม่ตน้ 20 mg/mL) หรอืสารตวัอย่างทีต่อ้งการทดสอบ (ความ
เขม้ขน้เริม่ตน้ 20 mg/mL) ปรมิาตร 20 ไมโครลติร กบัสารละลาย sodium phosphate buffer (pH 6.8) ความ
เขม้ขน้ 50 mM ปรมิาตร 100 ไมโครลติร และสารละลายเอนไซมแ์อลฟา-กลโูคซเิดส ความเขม้ขน้ 10 U/mL 
ใน sodium phosphate buffer (pH 6.8) ปรมิาตร 20 ไมโครลติรลงในจานหลุม (96-well plate) บ่มที่
อุณหภมูหิอ้งเป็นเวลา 10 นาท ี จากนัน้เตมิสารละลาย p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside (PNP-G) ความ
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เขม้ขน้ 2.0 mM ปรมิาตร 20 μL ลงในแต่ละหลุม เขยา่ใหเ้ขา้กนั บ่มทีอุ่ณหภูมหิอ้งต่อเป็นเวลา 5 นาท ี
สุดทา้ยเตมิสารละลายโซเดยีมคารบ์อเนต (Na2CO3) ความเขม้ขน้ 1.0 mM ปรมิาตร 40 ไมโครลติร แลว้วดั
การดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 405 nm ดว้ยเครือ่ง Microplate Reader ค านวณหาค่ารอ้ยละของการยบัยัง้
เอนไซมแ์อลฟา-กลโูคซเิดส (% α-glucosidase inhibition) จากสตูรของ Matsui et al. (1996) 
 % α-glucosidase inhibition = [(A–B)/A] × 100 
          เมือ่ A คอื ค่าการดดูกลนืแสงของสารละลายทีไ่มม่สีารทดสอบ 
                B คอื ค่าการดดูกลนืแสงของสารละลายทีม่สีารทดสอบ 
12.9 การทดสอบฤทธ์ิยบัยัง้การทาํงานของเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส (Anti-α- amylase assay) 
       การทดสอบฤทธิก์ารยบัยัง้เอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส ดว้ยวธิ ีp-nitrophenol colorimetric โดยใชอ้คารโ์บส 
(Acarbose) เป็นสารมาตรฐาน มหีลกัการคอืเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส เป็นเอนไซมซ์ึง่อยูท่ีป่าก และบรเิวณ
ผนงัเซลลข์องล าไสเ้ลก็ ท าหน้าทีย่อ่ยแป้งและคารโ์บไฮเดรตใหเ้ป็นน ้าตาลโมเลกุลเดีย่วดว้ยปฏกิริยิาไฮโดรไล
ซสิของเอนไซม ์ ในการทดลองจะใช ้ 2-chloro-4-nitro-phynyl-α-D-maltotrioside (CNPG3) เป็นสารละลายใส
ไมม่สี ี ทา หน้าทีเ่ป็นสบัสเตรทในปฏกิริยิา โดยเอน็ไซมแ์อลฟา-อะไมเลส จะท าปฏกิริยิไฮโดรไลซสิกบั CNP 
ไดเ้ป็นน ้าตาลมอลโทส และ p-nitrophenol ซึง่เป็นสารละลายใสสเีหลอืงและดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 405 
นาโนเมตร โดยผสมสารละลายมาตรฐาน (ความเขม้ขน้เริม่ตน้ 20 mg/mL) หรอืสารตวัอยา่งทีต่อ้งการทดสอบ 
(ความเขม้ขน้เริม่ต้น 20 mg/mL) ปรมิาตร 20 ไมโครลติร กบัสารละลาย sodium phosphate buffer (pH 6.8) 
ความเขม้ขน้ 50 mM ปรมิาตร 100 ไมโครลติร และสารละลายเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส ความเขม้ขน้ 10 
mg/mL ใน sodium phosphate buffer (pH 6.8) ปรมิาตร 20 ไมโครลติร ลงในจานหลุม (96-well plate) บ่มที่
อุณหภมูหิอ้งเป็นเวลา 10 นาท ี จากนัน้เตมิสารละลาย 2-chloro-4-nitro-phynyl-α-D-maltotrioside (CNPG3) 
ความเขม้ขน้ 2.0 mM ปรมิาตร 20 μL ลงในแต่ละหลุม เขย่าใหเ้ขา้กนับ่มทีอุ่ณหภมูหิอ้งต่อเป็นเวลา 5 นาท ี
สุดทา้ยเตมิสารละลายโซเดยีมคารบ์อเนต (Na2CO3) ความเขม้ขน้ 1.0 mM ปรมิาตร 40 ไมโครลติร แลว้วดั
การดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 405 nm ดว้ยเครือ่ง Microplate Reader ค านวณหาค่ารอ้ยละของการยบัยัง้
เอนไซมแ์อลฟาอะไมเลส (% α-amylase inhibition) จากสตูรของ Gella et al. (1997) 
 % α-amylase inhibition = [(A–B)/A] × 100 
       เมือ่ A คอื ค่าการดดูกลนืแสงของสารละลายทีไ่ม่มสีารทดสอบ 
             B คอื ค่าการดดูกลนืแสงของสารละลายทีม่สีารทดสอบ 
12.10 การตรวจสอบสาร Δ9 -tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) ในบวัโดยใช้วิธี 
colorimetric test (Fast Blue BB salt) และ Colorimetric on-site test kit  
         น าส่วนต่าง ๆ ของบวัผนับดผงหรอืน าชิน้ส่วนบวัผนัสดหรอืแหง้ มาทดสอบดว้ยน ้ายาส าเรจ็รปู Fast 
Blue BB salt (dos Santos N.A. et al, 2016)  และ Colorimetric on-site test kit โดย สารละลายที ่ 1 
ประกอบดว้ย 0.2 mg / mL 4-aminophenol ใน ethanol/isopropanol (95: 5; v / v) ซึง่ถูกท าใหเ้ป็นกรดดว้ย 
กรดไฮโดรคลอรกิ 0.5% (HCl 2 N); สารละลายที ่ 2 ประกอบดว้ย sodium hydroxide in ethanol/water 
(70:30; v / v) น าตวัอยา่งพชืใส่ในขวดแกว้และเตมิสารละลาย 1–2 มล. ของสารละลายที ่ 1 (ขึน้อยูก่บัขนาด
ของตวัอยา่ง) และหยดสารละลายที ่ 2 ปิดฝาขวดและเขยา่แรง ๆ ทิง้ไว ้ 2 นาทเีพื่อใหเ้กดิปฏกิริยิาจากนัน้
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สงัเกตสขีองสารละลายดว้ยสายตา: สฟ้ีาบ่งบอกถงึพชืทีม่สีาร THC สชีมพ ูบ่งบอกถงึพชืทีม่ ีCBD (Hädener 
et al., 2019)  
13. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจยั 
คณติา เลขากุล. 2535. บวั ราชินีแห่งไม้น้ํา. บรษิทั ด่านสุทธาการพมิพ ์จ ากดั. 152 น. 
ณพฐัอร บวัฉุน. 2558. สารตา้นอนุมลูอสิระและปรมิาณสารฟีนอลกิทัง้หมดของสารสกดัจากชะเอมไทย. 
วารสารวิจยัและพฒันาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ.์ 10(2): 78-95. 
ณพฐัอร บวัฉุน. 2562. พฤกษทางเคมเีบือ้งตน้ ปรมิาณฟีนอลกิทัง้หมด ฟลาโวนอยดท์ัง้หมด และการตา้น
อนุมลูอสิระ 
           ของบวัฉตัรขาว. วารสารวิจยัและพฒันาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ.์  14(3) :51-61. 
ณรงค ์ โฉมเฉลา. 2550. ศพัทบ์วั. เครอืขา่ยปลกูพชืพืน้เมอืงไทยร่วมกบัส านกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. 112 น. 
ธารณิ ี แดงน้อย. 2559. การทดสอบสารพฤกษเคมี และฤทธ์ทิางชีวภาพของบวัหลวง. (วทิยานิพนธ์
ปรญิญา     
           มหาบณัฑติ). ชลบุร:ี มหาวทิยาลยับรูพา.  
บงัอร ศรพีานิชกุลชยั. 2562. การใชก้ญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย.์ วารสารเภสชัศาสตรอี์สาน. 15(4): 
1-26. 
รุง่ฤด ี ศรสีวสัด์.ิ 2555. ผลของสารสกดัจากพืชสมุนไพรบางชนิดในเขตพื้นท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุ
นารีท่ีมีต่อ 
  การทาํงานของเอนไซมไ์ลเปส เอนไซมอ์ะไมเลส และเอนไซมก์ลโูคซิเดส. สาขาวชิาสรรีวทิยา, ส านกั
วชิา   
          วทิยาศาสตร,์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร.ี 
วรนุช ละอองศร ี และสนัต ิ วฒัฐานะ. 2553. บวัประดบัในเมืองไทย. เชยีงใหม่: องคก์ารสวนพฤกษศาสตร.์ 
252 น.  
วรีะประวตั ิตรสีุวรรณ และ ภวพล ศุภนนัทนานนท์. 2561. บวั Waterlily & Lotus. กรงุเทพฯ: บา้นและสวน 
           อเมรนิพริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่. 317 น. 
สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย. 2550. มหศัจรรยบ์วัไทย. เอกสารในงานประชุมบวัโลก (IWGS Annual 
Symposium 2007). สมาคมไมด้อกไมป้ระดบัแห่งประเทศไทย และ ชมรมผูร้กับวัแห่งประเทศไทย, กรงุเทพฯ. 
16 น. 
เสรมิลาภ วสุวตั. 2539. ความจรงิทีแ่ฝงอยูเ่บือ้งหลงั การเรยีกชื่อบวัไทยของชาวบา้น. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร.  
  27(5-6): 116-119. 
Arvouet-Grand, A., Vennat, B., Pourrat, A., and Legret, P. (1994). Standardisation d’un extrait de 
propolis et identification des principaux constituants. J. de Pharmacie de Belgique. 49: 462-468. 



ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                   โครงการวิจยั 
 

ไฟล ์Template V1B22092560       17 

 

Ayoola, G.A., Coker, H.A.B., Adesegun, S.A., Adepoju-Bello, A.A., Obaweya, K., Ezennia, E.C., and 
Atangbayila, T.O. (2008). Phytochemical screening and antioxidant activities of some selected 
medicinal plants used for malaria therapy in southwestern nigeria. Tropical Journal of 
Pharmaceutical Research. 7(3): 1019–1024. 
Bagchi, K. and Puri, S. 1998. Free radicals and antioxidants in health and disease. Eastern 
Mediterranean Health Journal. 4: 350-360. 
Braca, A., Sortion, C., Politi, M., Morelli, I., and Meddez, J. 2002. Antioxidant activity of flavonoids 
from Liccania licaniaeflora. Journal of Ethnopharmacology. 79(3): 379–381. 
dos Santos, N. A., Souza, L. M., Domingos, E., França, H. S., Lacerda Jr, V., Beatriz, A., ... and 
Kuster, R. M. 2016. Evaluating the selectivity of colorimetric test (Fast Blue BB salt) for the 
cannabinoids identification in marijuana street samples by UV–Vis, TLC, ESI (+) FT-ICR MS and ESI 
(+) MS/MS. Forensic Chemistry. 1: 13-21. 
Gell, F.J., Gubern, G., Vidal, R., and Canalias, F. 1997. Determination of total and pancreatic α-
amylase in human serum with 2-chloro-4-nitrophenyl-α-D-maltotrioside as substrate. Clin. Chim Acta, 

259: 147-160. 
Hädener, M., Gelmi, T. J., Martin-Fabritius, M., Weinmann, W., and Pfäffli, M. 2019. Cannabinoid 
concentrations in confiscated cannabis samples and in whole blood and urine after smoking CBD-rich 
cannabis as a “tobacco substitute”. International journal of legal medicine. 133(3): 821-832.  

Majhenic, L., Skerget, M., and Knez , Z. 2007. Antioxidant and antimicrobial activity of quarana seed 
extracts. Food Chemistry. 104(3): 1258-1268. 

Matsui, T., Yoshimoto, C., Osajima, K., Oki, T., and Osajima, Y. (1996). In vitro survey of 
alphaglucosidase inhibitory food components. Biosci. Biotechnol. Biochem. 60: 2019-2022. 

Nishibori, N., Sawaguchi, M., Hiroi, T., Sagara, T., Itoh, M., Her, S., Lee, M. S., and Morita, K. 2012. 
Inhibitory effects of aqueous extract prepared from joint part of lotus root on α-amylase and α-
glucosidase activities. Phytopharmacology. 3(1): 1-11. 

Prieto. P., Pineda, M., & Aguilar, M. (1999). Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity 
through the formation of a phosphomolybdenum complex: Specific application to the determination of 
vitamin E. Analytical Biochemistry. 269: 337-341. 

Wongklang, S., Steinrut, L., and Itharat, A. (2014). Antioxidant activity of Nelumbo nucifera Gaerth.  
extract. Journal of Agricultural Science. 45(2)(Suppl.), 673-676. 
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      สารส าคญัและฤทธิข์องสารทีส่กดัไดจ้ากบวัผนัลกูผสมของสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก สามารถใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการพฒันาผลติภณัฑส์มนุไพรทีม่าใชแ้ทนยาแผนปจัจบุนัในการรกัษาโรคเบาหวาน และสามารถใช้
เป็นพชืทดแทนกญัชาทีย่งัไมเ่ปิดเสรใีนการปลกูและการน ามาใชป้ระโยชน์ต่อไป 
         การนําไปใช้ประโยชน์ในด้าน    
  ดา้นวชิาการ  

        ผูท่ี้นําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์          
ผูใ้ช้ การใช้ประโยชน์ 

นิสติ นกัศกึษา อาจารย ์และนกัวจิยั ใชเ้ป็นองคค์วามรูเ้บือ้งตน้ในการต่อยอดท าการทดลองหรอืท าการ
วจิยัต่อไป 

 
15. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย          
    15.1 โปสเตอรผ์ลงานวจิยั หรอืน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ หรอืตพีมิพบ์ทความวจิยัในระดบัชาติ 
           หรอืนานาชาต ิ          
    15.2 บรูณาการงานวจิยักบัการเรยีนการสอน  
       
16. ระยะเวลาการวิจยั          
 ระยะเวลาโครงการ      1       ปี         0         เดอืน          
 วนัทีเ่ริม่ตน้ 1 ตุลาคม 2564  วนัทีส่ ิน้สุด  30 กนัยายน 2565 
 
แผนการดาํเนินงานวิจยั (ปีท่ีเร่ิมต้น – ส้ินสดุ) 

 ปี
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 

2565 การเกบ็ตวัอยา่งบวัผนั x            10 
2565 การเตรยีมสารสกดัหยาบของบวัผนั  x x          10 
2565 การตรวจสอบสารพฤกษเคมเีบือ้งตน้    x x        20 
2565 การหาปรมิาณสารประกอบฟีนอลิ

กรวม 
    x        5 

2565 การหาปรมิาณสารประกอบฟลาโว
นอยดร์วม 

     x       5 

2565 การหาปรมิาณสารตา้นอนุมลูอสิระรวม       x      5 
2565 การทดสอบฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ        x     5 
2565 การทดสอบฤทธิย์บัยัง้การท างานของ

เอนไซมแ์อลฟา-กลโูคซเิดส 
        x    5 
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2565 การทดสอบฤทธิย์บัยัง้การท างานของ
เอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส 

         x   5 

2565 การตรวจสอบสารΔ9 -
tetrahydrocannabinol (THC) 
และ cannabidiol (CBD) 

 x x          5 

2565 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการทดลอง    x x x x x x x x  5 
  2565 การวเิคราะหแ์ละสรปุผลการทดลอง      x x x x x x  5 
  2565 การเขยีนเล่มรายงานโครงการ          x x x    5 

 รวม             100 
 
17. งบประมาณของโครงการวิจยั 
17.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณขีองบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนือ่ง ระยะเวลาด าเนินการวจิยัมากกว่า 1 ปี ใหแ้สดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน)  

ปีท่ีดาํเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณท่ีเสนอขอ 
ปีที ่1 2565 100,000 บาท 

 
17.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ (ถัว๋เฉล่ียตามจริง) 
 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร - - 
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนนกัวจิยั 10,000 
งบด าเนินการ : ค่าวสัดุ ค่าสารเคม ี

ค่าวสัดุวทิยาศาสตร ์
ค่าวสัดุส านกังาน 

40,000 
20,000 
2,250 

งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย ค่าบรกิารใชเ้ครือ่งมอืและค่าจา้งบรกิาร
วเิคราะหต์วัอยา่ง  
ค่าจา้งเหมาพมิพ ์ ถ่ายเอกสาร ท ารปูเล่ม
งานวจิยั 

15,000 
 

3,000 

งบลงทุน : ครภุณัฑ ์ - - 
ค่าสมทบกองทุน ค่าสมทบกองทุนส่งเสรมิงานวจิยัของ

มหาวทิยาลยั 
5,000 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าและค่าน ้าประปา 4,750 
รวม  100,000  
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17.3 เหตผุลความจาํเป็นในการจดัซ้ือครภุณัฑ ์(พร้อมแนบรายละเอียดครภุณัฑท่ี์จะจดัซ้ือ) 

 
ช่ือครภุณัฑ ์

ครภุณัฑท่ี์ขอสนับสนุน 

ลกัษณะการ
ใช้งานและ
ความจาํเป็น 

การใช้
ประโยชน์

ของครภุณัฑ์
น้ีเมื่อ

โครงการ
ส้ินสุด 

สถานภาพ 
ครภุณัฑ์

ใกล้เคียงท่ีใช้ ณ 
ปัจจบุนั (ถ้ามี) 

สถานภาพการใช้
งาน ณ ปัจจบุนั 

 ไม่มคีรภุณัฑน์ี้     
 ไม่มคีรภุณัฑน์ี้     

 

18. ผลผลิต (Output) จากงานวิจยั 

ผลงานท่ีคาดวา่จะได้รบั 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จาํนวนนับ 
หน่วย

นับ 

ระดบั 
ความ 
สาํเรจ็ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

รว
ม 

1. ตน้แบบผลติภณัฑ ์โดยระบุ ดงัน้ี  
     1.1 ระดบัอุตสาหกรรม        ตน้แบบ Primary 

Result 

     1.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     1.3 ระดบัภาคสนาม        ตน้แบบ Primary 
Result 

     1.4 ระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร 

       
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

2.ตน้แบบเทคโนโลย ี โดยระบุ ดงันี้  

     2.1 ระดบัอุตสาหกรรม        ตน้แบบ Primary 
Result 

     2.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     2.3 ระดบัภาคสนาม         ตน้แบบ Primary 
Result 

     2.4 ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร        ตน้แบบ Primary 
Result 

3. กระบวนการใหม ่โดยระบุ ดงันี้  
     3.1 ระดบัอุตสาหกรรม        กระบวน

การ 

Primary 
Result 

     3.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.3 ระดบัภาคสนาม        กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.4 ระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 

4.องคค์วามรู ้(โปรดระบ)ุ  
     4.1 สารส าคญัในบวัผนั
พืน้เมอืงและบวัผนัลูกผสม 

สารพฤกษเคมเีบือ้งตน้
และฤทธิท์างชวีภาพใน

        
 

เรื่อง 
Primary 
Result 
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สารสกดัจากสว่นต่าง ๆ 
ของบวัผนัพืน้เมอืง และ
บวัผนัลูกผสม รวมถงึ
THC และ CBD ซึง่เป็น
สารชนิดเดยีวกนักบัที่
พบในกญัชา 
 

 
  1 

     4.2  ..……………        เรื่อง Primary 
Result 

     4.3  ..……………        เรื่อง Primary 
Result 

5. การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์  
     5.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     5.2 การฝึกอบรม        ครัง้ Primary 
Result 

     5.3 การจดัสมัมนา        ครัง้ Primary 
Result 

6. การใชป้ระโยชน์เชงิสาธารณะ  
     6.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     6.2 การฝึกอบรม        ครัง้ Primary 
Result 

     6.3 การจดัสมัมนา        ครัง้ Primary 
Result 

7. การพฒันาก าลงัคน  
     7.1 นศ.ระดบัปรญิญา
โท 

       คน Primary 
Result 

     7.2 นศ.ระดบัปรญิญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.3 นกัวจิยัหลงัปรญิญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.4 นกัวจิยัจาก
ภาคเอกชน ภาคบรกิารและ
ภาคสงัคม 

       คน Primary 
Result 

8. ทรพัยส์นิทางปญัญา ไดแ้ก่ สทิธบิตัร/ลขิสทิธิ/์เครื่องหมายการคา้/ความลบัทางการคา้ เป็นตน้ (โปรดระบ)ุ  
     8.1 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.2 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.3 .............        เรื่อง Primary 

Result 
9. บทความทางวชิาการ  
     9.1 วารสารระดบัชาต ิ ตพีมิพเ์ผยแพรบ่ทความ

จากผลการทดลองทีไ่ด้
จากงานวจิยัในวารสาร
ทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 

     
   1 

 
1 

เรื่อง 

Primary 
Result 

     9.2 วารสารระดบั        เรื่อง Primary 
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นานาชาต ิ Result 
10. การประชมุ/สมัมนาระดบัชาต ิ  
     10.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     10.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร ์

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

11. การประชมุ/สมัมนาระดบันานาชาต ิ  
     11.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     11.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร ์

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

 

 
19. ผลลพัธ ์(Outcome) ท่ีคาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 

ช่ือผลลพัธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
บทความวชิาการจากผลงานวจิยั เชงิปรมิาณ 1 เรือ่ง ตพีมิพบ์ทความวจิยัในวารสาร

ระดบัชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู และ
น าบทความวจิยัทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพแ์ลว้มาใชใ้นการตอบการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
ของคณะ ในมาตรฐานที ่ 2 
ผลลพัธง์านวจิยั/งานสรา้งสรรค์
และนวตักรรมได ้

ผลงานทางวชิาการ เชงิปรมิาณ 1 เรือ่ง น ามาใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบใน
การขอต าแหน่งทางวชิาการ 

การบูรณาการกระบวนการวจิยักบัการ
จดัการเรยีนการสอน 

เชงิปรมิาณ 3 วชิา สามารถน าผลงานวจิยัไปบูรณา
การกบัการเรยีนการสอนวชิา
พฤกษศาสตรท์ัว่ไป วชิาเคมี
ทัว่ไป วชิาชวีเคมทีัว่ไป 

สารส าคญัในบวัผนัลกูผสม เชงิปรมิาณ 3 กลุ่ม ไดส้ารส าคญัในบวัผนัลกูผสมทีม่ ี
ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ ฤทธิย์บัยัง้
การท างานของเอนไซมท์ีท่ าให้
เกดิโรคเบาหวาน และสาร THC 
และ CBD ซึง่เป็นสารชนิด
เดยีวกนักบัทีพ่บในกญัชา 
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20. ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดว่าจะได้รบั (หากระบุเป็นตวัเลขได้ โปรดระบุ) 

ช่ือผลงาน ลกัษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผูใ้ช้ประโยชน์ 

ผลกระทบท่ีคาดวา่จะได้รบั 

บทความทางวชิาการ ตพีมิพเ์ผยแพรบ่ทความทาง
วชิาการในวารสารทีเ่ป็นที่
ยอมรบัจากผลการทดลองที่
ไดจ้ากงานวจิยั 

นิสติ นกัศกึษา 
อาจารย ์นกัวจิยั 

นิสติ นกัศกึษา อาจารย ์ หรอื
นกัวจิยัไดร้บัองคค์วามรูใ้หม่ๆ  
เพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้ หรอืเป็น
แหล่งอา้งองิส าหรบังานวจิยัของ
ตนเองในอนาคต 

    
    

 
21. การตรวจสอบทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธิบตัรท่ีเก่ียวข้อง 
          ไมม่กีารตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
           ตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญาแลว้ ไม่มทีรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
           ตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญาแลว้ มทีรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
รายละเอียดทรพัยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเลขทรพัยสิ์น
ทางปัญญา 

ประเภททรพัยสิน 
ทางปัญญา 

ช่ือทรพัยสิ์นทางปัญญา ช่ือผูป้ระดิษฐ ์
ช่ือผูค้รอบครอง

สิทธ์ิ 
     
     

 
22. มาตรฐานการวิจยั 
         มกีารใชส้ตัวท์ดลอง 

   มกีารวจิยัในมนุษย ์
   มกีารวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่ 
   มกีารใชห้อ้งปฎบิตักิารทีเ่กีย่วกบัสารเคม ี

 
23. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจยั รบัจ้างวิจยั หรือ Matching fund 

ประเภท ช่ือหน่วยงาน/บริษทั แนวทางรว่มดาํเนินการ การรว่มลงทุน 
จาํนวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศกึษา 
(มหาวทิยาลยั/
สถาบนัวจิยั) 

  ไม่ระบ ุ  
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ภาคอุตสาหกรรม 
(รฐัวสิาหกจิ/
บรษิทัเอกชน) 

  ไม่ระบ ุ  

*กรณมีกีารลงทุนรว่มกบัภาคเอกชน ใหจ้ดัท าหนงัสอืแสดงเจตนาการรว่มทุนวจิยัพฒันาประกอบการเสนอขอ 
 
24. สถานท่ีทาํการวิจยั     

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ช่ือประเทศ/
จงัหวดั 

 พื้นท่ีท่ีทาํวิจยั  ช่ือสถานท่ี 
พิกดัสถานท่ี GPS (ถ้า

มี) 
ละติจดู ลองจิจดู 

ในประเทศ ชลบุร ี  หอ้งปฏบิตักิาร สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
วทิยาเขตบางพระ 

  

 ในประเทศ ชลบุร ี  ภาคสนาม สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก   
*องศาทศนิยม (DD) 

25. สถานท่ีใช้ประโยชน์     
 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ช่ือประเทศ/
จงัหวดั 

 ช่ือสถานท่ี 
พิกดัสถานท่ี GPS (ถ้ามี) 
ละติจดู ลองจิจดู 

ในประเทศ       ชลบุร ี สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ 

  

*องศาทศนิยม (DD) 

 26. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของงานวิจยัน้ีต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจยัต่อยอดจาก
โครงการวิจยัอ่ืน                      ม ี     ไม่ม ี 
    หน่วยงาน/สถาบนัทีย่ ื่น 
 ................................................................................................................
.............      
      ชื่อโครงการ                    
 ................................................................................................................
............. 
ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้ 
......................................................................................................................................................................
.............. 
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......................................................................................................................................................................

............ 

......................................................................................................................................................................

............ 
      สถานะการพจิารณา     
                   ไมม่กีารพจิารณา 
                  โครงการไดร้บัอนุมตัแิลว้ สดัส่วนทุนทีไ่ดร้บั .......... %             
                  โครงการอยูร่ะหว่างการพจิารณา  
 
27. คาํช้ีแจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
 
 
28. ลงลายมือช่ือ หวัหน้าโครงการวิจยั พร้อมวนั เดือน ปี 

 

                                                                            ลงชื่อ   

                                                                                (นางสาวกรณฏัฐ ์นาคภบิาล) 
                                                                                 หวัหน้าโครงการวจิยั 

                                                                               วนัที ่ 28  เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

 

ส่วน ค  : ประวติัคณะผูวิ้จยั 
หวัหน้าโครงการวิจยั 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวกรณฏัฐ ์นาคภบิาล 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss. Koranat Narkpiban 
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2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 3 2009 00290 067 
3. ต าแหน่งปจัจบุนั อาจารย ์
เงนิเดอืน (บาท)  35,290 บาท 
เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั (ชัว่โมง : สปัดาห)์  10 
4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร และไปรษณยี์
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail)  
  สาขาวชิาผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ 
           เลขที ่43 หมู ่6   ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
  โทรศพัท ์038-358224-5 ต่อ 9150  เบอรม์อืถอื 081-4036934 
           E-mail           koranat.nark@gmail.com 
5. ประวตักิารศกึษา 
 ปรญิญาตร ี  วท.บ. ชวีวทิยา     มหาวทิยาลยับรูพา 
 ปรญิญาโท         วท.ม. พฤกษศาสตร ์   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาเอก  ปร.ด. วทิยาศาสตรช์วีผลติภณัฑ ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  
ผูร่้วมวิจยั 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายมาโนช รตันคุณ 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr. Manoch Ratanacoon  
2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 3 4307 00135 39 2 
3.    ต าแหน่งปจัจบุนั อาจารย ์
เงนิเดอืน (บาท)  36,780  
เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั (ชัว่โมง : สปัดาห)์   10 
4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณยี์ 
       อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 
   สาขาวชิาผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
          มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ 
           เลขที ่43 หมู ่6   ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
   โทรศพัท ์038-358224-5   เบอรม์อืถอื 0863165463 
            E-mail      manoch_ra@rmutto.ac.th  
 5.   ประวตักิารศกึษา 
 ปรญิญาตร ี กศ.บ. เคม ี     มหาวทิยาลยับรูพา 
 ปรญิญาโท        วท.ม. ปิโตรเคมแีละวทิยาศาสตรพ์อลเิมอร ์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผูร่้วมวิจยั 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวอรพรรณ ใจสมุทร 
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 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss Orapun Jaisamut  
2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  
3.    ต าแหน่งปจัจบุนั อาจารย ์
เงนิเดอืน (บาท)  32,250 
เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั (ชัว่โมง : สปัดาห)์   10 
4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณยี์ 
       อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 
   สาขาวชิาผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
          มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ 
           เลขที ่43 หมู ่6   ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
   โทรศพัท ์038-358224-5   เบอรม์อืถอื 0867465117 
            E-mail   orapun_ja@rmutto.ac.th 
5. ประวตักิารศกึษา 
 ปรญิญาตร ี  วท.บ. เคม ี   มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 ปรญิญาโท         วท.ม. เคมอีนิทรยี ์  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 ปรญิญาเอก  ปร.ด. เคมอีนิทรยี ์  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 
ผูร่้วมวิจยั 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายวชัรนิทร ์ยุทธวานิชกุล 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr. Watcharin Yuttavanichakul 
2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 1 4399 00004 455 
3.    ต าแหน่งปจัจบุนั   อาจารย ์
เงนิเดอืน (บาท)    32,250 
เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั (ชัว่โมง : สปัดาห)์  10 
4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณยี์ 
       อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 
           สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชตะวนัออก  เลขที ่43 หมู ่6   ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี 
   โทรศพัท ์038-358137 ต่อ 9141      เบอรม์อืถอื 0849616122       
   E-mail:  Watcharin_yu@rmutto.com 
               5.  ประวตักิารศกึษา 
 ปรญิญาตร ี  วท.บ. เทคโนโลยกีารผลติพชื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
 ปรญิญาโท         วท.ม. เทคโนโลยชีวีภาพ    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
 ปรญิญาเอก  วท.ด. เทคโนโลยชีวีภาพ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 
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ผูร่้วมวิจยั 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายมนสั อารยี ์
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr. Manut Aree 
2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  
3.    ต าแหน่งปจัจบุนั   
เงนิเดอืน (บาท) 
เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั (ชัว่โมง : สปัดาห)์   10 
               4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดส้ะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณยี์ 
   อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 
สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาขมงคลตะวนัออก 
                เลขที ่43 หมู ่6 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ. ชลบุร ี20110   
                 โทรศพัท ์038-358201-7 ต่อ 1473 หรอื 9696   
                               E-mail:  manut_ar@rmutto.ac.th 
5. ประวตักิารศกึษา 
 ปรญิญาตร ี วท.บ. พชืศาสตร-์พชืสวน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาขมงคลตะวนัออก 
 

หมายเหตุ 1. กรณทีีห่น่วยงานมไิดท้ าการวจิยัเองแต่ใชว้ธิจีดัจา้ง โปรดใช ้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอยีด
ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดไวใ้หม้ากทีสุ่ด พรอ้มทัง้แนบแบบขอ้ก าหนด (terms of reference - TOR) การจดัจา้ง
ท าการวจิยัดว้ย 
 2. กรณเีป็นโครงการวจิยัต่อเนื่องทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณทีผ่่านมา และนกัวจิยัมี
ความประสงคจ์ะเสนอของบประมาณการวจิยัในปีงบประมาณต่อไป  
ตอ้งจดัท าโครงการวจิยัประกอบการเสนอของบประมาณดว้ย 
 3. ระบุขอ้มลูโดยละเอยีดในแต่ละหวัขอ้อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ 
ในการประเมนิผล 
 4. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารใชส้ตัว ์ ใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร ์
สภาวจิยัแห่งชาต ิและจดัท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรอง จ านวน 2 ชุด 
 5. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารท าวจิยัในคนใหป้ฏบิตัติามจรยิธรรมการวจิยัในคน และจดัท าเอกสารแนบ
ตามแบบฟอรม์ใบรบัรองการอนุมตัใิหด้ าเนินการวจิยัหรอื Certiftcate of Approval ทีอ่อกโดยคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั จ านวน 2 ชุด 
 6. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารด าเนินการวจิยัดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพใหป้ฏบิตัติามแนวทาง
ปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพส าหรบัการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมห่รอืพนัธุวศิวกรรม 
และจดัท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรองการอนุมตัใิหด้ าเนินการวจิยัดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพที่



ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                   โครงการวิจยั 
 

ไฟล ์Template V1B22092560       29 

 

ออกโดยคณะกรรมการดา้น 
ความปลอดภยัทางชวีภาพของสถาบนั จ านวน 2 ชุด 

__________________________________ 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : โครงการพิพิธภัณฑ์พชืสมุนไพรและพืชท้องถิน่จันทบุรี 
 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
     สาขาวชิา เทคโนโลยีการผลติพชืและภูมิทัศน ์ โทรศัพท์มือถือ 089-
9218920 
   โทรศัพท์/โทรสาร 039-307270    E-mail : cmakhonpas@gmail.com         
               

4. หลักการและเหตผุล   
 มทร.ตอ.วข.จันทบุรี ได้ร่วมด าเนินการสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์ฯ ของอพสธ. มากว่า 20 ปีในพื้นที่ 
ทรัพยากรพันธุ์พืชต่างๆ ในพื้นที่ยังรอการศึกษาวิจัย ในอีกหลายแง่มุม อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าไปในพื้นที่จริงอาจไม่
สะดวก และต้องใช้เวลามาก อีกทั้งยังเป็นการรบกวนพื้นที่อนุรักษ์ ดังนั้นการที่จะมีการด าเนินการสร้างแหล่งรวบรวม
ตัวอย่างพืชและสัตว์จากพื้นที่จริงทั้งในรูปตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดองในน้ ายา ตลอดจนการปลูกพืชลงในภาชนะที่เหมาะสม 
หรือลงดินในแปลงรวบรวมพันธุ์ ในรูปแบบที่เหมาะสมให้เป็นหมวดหมู่ น่าจะเป็นวิธีการที่ได้ประโยชน์มากต่อการศึกษา
การเรียนการสอน ของนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการด าเนินการนี้มหาวิทยาลัยมีพื้นที่อาคารศูนย์
ภาษา และพื้นที่โรงเรือนด้านหน้าพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่จะสามารถน ามาดัดแปลงส าหรับเป็นพิพิธภัณฑ์ทั้ง
ในอาคารและกลางแจ้ง พร้อมอยู่แล้ว จึงสามารถด าเนินการได้ทันที และเป็นพื้นที่สะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชมของนักเรียน 
นักศึกษา และผู้ที่สนใจ และเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากตัวโครงการฯให้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นจะมีการบูรณาการโครงการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากับการเรียนการสอนสาขาพืชศาสตร์เพื่อเพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ และสาขาอื่นๆที่เก่ียวข้อง เช่น สาขาเทคโนโลยีการเกษตร และ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
เป็นต้น นอกจากนั้นส าหรับการร่วมการกับชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น จะมีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติ เพื่อการ
เรียนรู้และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมั ธยมศึกษาและ
ประชาชนในท้องถ่ินที่สนใจ โดยใช้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่มีอยู่เป็นฐานสนับสนุนการฝึกอบรมฯ 

 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

1. จ านวนโครงการ โครงการ 1 

2. เพื่อปลูกรักษาพันธุ์พืชสมุนไพร และพืช
ท้องถิ่น ทั้งตัวอย่างสดและแห้ง 

2. จ านวนชนิด ชนิด 200 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 60 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้า
เป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 40 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  5 
เจ้าหน้าที ่  5 
นักศึกษา  30 
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  40 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 20 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร  2 

อาจารย ์  8 

เจ้าหน้าที ่  2 

นักศึกษา   2 

วิทยากร 2 4 

อื่นๆ (ระบุ.................................)   
รวมทั้งสิ้น 2 18 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ 

 
           

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

 
 

          

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ 
เช่น  การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดงูาน     
 2.1 ตัดสางป่าและจัดท าเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 1,500 เมตร 
 2.2 จัดท าป้ายและตดิตั้งป้ายใน
เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ

            

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 - 
 3.2 - 

            

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

       0.06
0 

    

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 3 เดือน 

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 

 
 
ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ไม่
น้อยกว่า 3 แห่ง 
 
 
 
 

 
 

3 เดือน 
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การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 
8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

รายงานผลการด าเนินโครงการหลงัสิ้นสุดโครงการ 1 เดือน 

 
 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ อาคารสมนุไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ 
จังหวัด จันทบุร ี

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 60,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกจิกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย  60,000  บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  60,000  บาท  ( - หกหมื่นบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าใช้สอย 

1. ค่าจ้างเหมาดูแลสถานที่ พื้นที่แปลงพนัธุ์ไม้ เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 
12 เดือน 

2. ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างพืชสดและแห้ง 
 
ค่าวัสดุ 

1. ค่าวัสดุ ชลประทาน ท่อ PE ข้อต่อ หัวน ้า จ านวนเงนิ 6,000 บาท       
2. ค่าวัสดุส าหรับเพาะช าตน้ไม้ จ านวนเงิน 2,000 บาท 
3. ค่าวัสดุส าหรับซ่อมแซมโรงเรือนเพาะช า จ านวนเงิน 7,200 บาท 
4. ป้ายชื่อพิมพ์สติกเกอร์บนแผ่นเซลูกาขนาดกวา้ง 15 ยาว 21 ซม. พร้อมขา

ตั้งจ านวน 120 แผ่น x แผ่นละ 200 บาท  

 
12,000 
12,000 
  7,200 

7,200 
40,800 

6,800  
2,800  
7,200 

 
24,000 

รวมทั้งสิ้น 60,000 
             

หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
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12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง 
 ได้ 1 ช่องเท่านัน้) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 60 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 60,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ได้รับความรู้ มีจิตส านึกต่อการใช้ รักษา ปกป้อง 
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  
 งบประมาณทีไ่ด้รับมาค่อนข้างล่าชา้ และการเบิกจ่ายต้องท าในช่วงระยะเวลาที่จ ากัด 

15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
 วางแผนด าเนนิโครงการในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมให้สอดคลอ้งกับการจัดสรรงบประมาณ 
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   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       ( นายชัยวฒัน์  มครเพศ ) 
        ต าแหน่ง อาจารย์  
           02  /  กันยายน  /  2563 
 
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
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      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : โครงการสวนพฤกษศาสตร์ราชมงคล 
 
 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ อาจารย์พรพนิต  ศศิวฒันช์ตุิกุล   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
   สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ โทรศัพท์มือถือ 089-8348191  
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4. หลักการและเหตผุล   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี มีพื้นที่ใช้ส าหรับประกวดกล้วยไม้ในงาน “ราช
มงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน”ประมาณ 1 ไร่ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสวนพฤกษศาสตร์ รวบรวมพันธุ์พืช
ชนิดต่างๆ ทีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถ่ินอาศัยเดิม  พันธุ์พืชที่ท าการรวบรวมไว้นั้นเช่นกล้วยไม้พื้นเมือง 
เฟิร์น พืชสมุนไพร และสับปะรดสี จะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  นอกจากนี้สามารถใช้เป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็น
ประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม
และมีพรรณไม้ธรรมชาติเป็นจ านวนมาก    เพื่อเป็นสื่อให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์  ความ
สวยงาม  อันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป  นอกจากนี้กิจกรรมทั้งหลายสามารถด าเนินการได้ในพื้นที่
มหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆได้ 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

1. จ านวนโครงการ โครงการ 1 

2. เพื่อรวบรวมพันธุ์พืชชนดิต่างๆที่มีชีวิต 1.  (ผลผลิต) เป็นพันธุ์พืชปลูกตามความ
เหมาะสมกับสภาพถ่ินอาศัยเดิม   

ร้อยละ       80 

 2.  (ผลลัพธ์)รวบรวมพันธุ์ไม้อย่างน้อย3กลุ่ม กลุ่ม 3 
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6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 50 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้า
เป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 40 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  20 
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษา  20 
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  40 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 10 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  8 
เจ้าหน้าที ่  2 
นักศึกษา    
วิทยากร   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  10 

 

7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ  

           

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ  
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จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ 
เช่น  การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดงูาน     
2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

      

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
3.1 กล้วยไม้เหลืองจันทบูร 

   
 

   
 

      

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

  0.0
50 

         

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4)  

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

  

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 

  

8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

  

 
 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจันทบุรี อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ จงัหวัด จันทบุร ี

 

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  
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 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 50,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกจิกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย .........................................บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  50,000  บาท  ( - ห้าหมื่นบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าวัสดุ 

1.ต้นกล้วยไม้พืน้เมือง  
2.พืชกลุ่มเฟิร์น  
3.พืชสมุนไพร 
4.พืชกลุ่มสับปะรดสี 

50,000 
10,000 
20,000 
10,000 
10,000 

รวมทั้งสิ้น 50,000 
             

หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 50 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 50,000 บาท 
 



 

มิ.ย. 63 
 

แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

 
ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์กล้วยไม้พ้ืนเมืองจันทบุรี และเป็นแหล่งเรียนรู้กับประชาชนทั่วไป 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  

 ..................................................................................................................................................................................
15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

 .................................................................................................................................................................................. 

 
   
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

              (............................................................) 
        ต าแหน่ง อาจารย์  
       ........../............................../............... 
 
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
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หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 

 



ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                   โครงการวิจยั 
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แบบเสนอโครงการวิจยั (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพฒันาศกัยภาพ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยัและ
นวตักรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เป้าหมายท่ี 1 2 และ 3) 

------------------------------------ 
 

 ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาไทย) การออกแบบศนูยก์ารเรียนรู้บวัราชมงคลตะวนัออก 
              (ภาษาองักฤษ)  Design of  Lotus Rajamangala Tawan-ok Learning Center 

 ช่ือชุดโครงการวิจยั (ภาษาไทย)
 .....................................................................................................................
...... 
                 (ภาษาองักฤษ)
 .....................................................................................................................
...... 
ช่ือแผนบรูณาการ (ภาษาไทย)   
………………………………………………………............................................................. 

(ภาษาองักฤษ) 
………………………………………………………............................................................. 

ส่วน ก    : ลกัษณะโครงการวิจยั 

โครงการวจิยัใหม่ 

 โครงการวจิยัต่อเนื่อง  
     ระยะเวลา ....... ปี ………เดอืน ปีนี้เป็นปีที ่....... (ระยะเวลาด าเนินการวจิยัไมเ่กนิ 5 ปี) 

 
1. ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 

ยทุธศาสตร ์  3. ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
  เป้าประสงค ์ การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์
  
   

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
     สอดคล้องกบัยทุธศ์าสตรท่ี์ 1 การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์

   3.3 ยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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        3.3.7 ปรบัปรงุแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูเ้ชงิสรา้งสรรคแ์ละมชีวีติ อาท ิ
พพิธิภณัฑ ์หอ้งสมดุ โบราณสถาน อุทยานประวตัศิาสตร ์ โรงเรยีนผูส้งูอาย ุ รวมทัง้ส่งเสรมิให้
มรีะบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ 
   3.7 ผลกัดนัให้สถาบนัทางสงัคมมีส่วนร่วมพฒันาประเทศอย่างเข้มแขง็  
       3.7.3 ส่งเสรมิสถาบนัการศกึษาใหเ้ป็นแหล่งบรกิารความรูท้างวชิาการทีทุ่กคนสามารถ 
เขา้ถงึได ้ มกีารเผยแพรง่านวจิยัสู่สาธารณะ รวมทัง้สนบัสนุนใหม้กีารทาวจิยัรว่มกบัชุมชนใน
การแกป้ญัหาและ ตอบโจทยก์ารพฒันาในพืน้ที ่ 

3. ยทุธศาสตรวิ์จยัและนวตักรรมแห่งชาติ 20 ปี 
        ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตรท์ี ่2: การวจิยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ 2) คนไทยในศตวรรษที ่21 
 แผนงาน  -    
4. ยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติรายประเดน็  
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

(อพ.สธ.) 
5. อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย 
  ไมส่อดคลอ้ง 
6. ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน  

เป็นองคก์รทีม่ศีกัยภาพดา้นการวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ 
 
ส่วน ข : องคป์ระกอบในการจดัท าโครงการวิจยั  

 1. ผูร้บัผิดชอบ 

 ค าน าหน้า  ช่ือ-สกลุ 
 ต าแหน่งใน
โครงการ 

 สดัส่วนการ
มีส่วนร่วม 

 เวลาท่ีท าวิจยั 
(ชัว่โมง/
สปัดาห์) 

ผูช้่วย
ศาสตราจาร
ย ์

สมชาย สุพสิาร หวัหน้าโครงการ  50% 16 

นางสาว สริโิสภา องณานุวงศ์ ผูร้ว่มวจิยั 20% 16 
นางสาว ปฐัมาภรณ์ สว่างวงษ์ ผูร้ว่มวจิยั 20% 16 
นางสาว มธุรส ชาวไร่ปราณ ผูร้ว่มวจิยั 10% 16 

       
2. สาขาการวิจยัหลกั OECD     สงัคมศาสตร ์     

  สาขาการวิจยัย่อย OECD     6.4 มนุษยศาสตร ์: ปรชัญา จรยิธรรมและศาสนา 
  ด้านการวิจยั                      สงัคม/มนุษยศาสตร ์

3. สาขา ISCED           UNESCO1: 62 : SCIENCES OF ARTS AND LETTERS 
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                                          UNESCO2: 62 01 04   INTERIOR ARCHITECTURE  
4. ค าส าคญั (keyword) 
       ค าส าคญั (TH). ศนูยก์ารเรียนรู้  , บวั,การออกแบบ 
       ค าส าคญั (EN)   Learning Center,  Lotus, Design  
 
5. ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจยั          
        สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออกเป็นส่วนงานภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จดัตัง้
ขึน้ตามประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก เรือ่ง จดัตัง้สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก เมือ่
วนัที ่ 19พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 เป็นหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ โดยยกฐานะขึน้มา
จากสถานีวจิยับวัและถ่ายทอดเทคโนโลย ี สงักดัคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ มวีตัถุประสงคใ์น
การด าเนินไดแ้ก่1) เพื่อสนบัสนุนการผลติบุคลากรใหม้คีวามรู ้ ความสามารถ ทกัษะ และความช านาญดา้นบวั 
ตลอดจนปรบัปรงุและพฒันาบวัใหเ้ป็นพชืเศรษฐกจิของประเทศ2) สนบัสนุนการจดัการศกึษา3) พฒันางานวจิยั 
งานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม ทีม่กีารเผยแพรใ่นระดบัชาตแิละนานาชาติ4) บรกิารวชิาการแก่สงัคม5) อนุรกัษ์
พนัธุกรรมบวัอย่างยัง่ยนื 
     สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก ไดด้ าเนินการดา้นวชิาการ วจิยั และบรกิารวชิาการมาเป็นเวลามากกว่า  6 
ปี โดยมวีสิยัทศัน์ คอื สถาบนัความเป็นเลศิดา้นบวัในระดบันานาชาตแิละพนัธกจิไดแ้ก่1) บรหิารจดัการเชงิธรร
มาภบิาลเพื่อกา้วสู่ความเป็นองคก์รคุณภาพ2) สนบัสนุนการจดัการศกึษา3) พฒันางานวจิยั งานสรา้งสรรค ์
หรอืนวตักรรม ทีม่กีารเผยแพรใ่นระดบัชาตแิละนานาชาติ4) บรกิารวชิาการแก่สงัคม5) อนุรกัษ์พนัธุกรรมบวั
อยา่งยัง่ยนื  
   ปจัจบุนัสถาบนับวัมบุีคคลภายนอกทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนมาเชา้เยีย่มชมและศกึษาเรยีนรูเ้ป็นประจ าทุก
วนัไมว่่าจะเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา โดยทีส่ถานทีไ่มไ่ดเ้อือ้อ านวยกบัการบรหิารจดัการในเชงิการใชบ้รกิาร การ
น าเสนอขอ้มลู พืน้ทีภ่ายใน   
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ภาพท่ี 1.1 กจิกรรมการบรกิารเพื่อถ่ายทอดองคค์วามรูข้องสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออกในงานเกษตร
บางพระ 
     
 บรรยากาศของการบรกิารวชิาการของสถาบนับวัเพื่อการถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นวชิาการแก่บุคคลทัว่ไปถอื
เป็นพนัธกจิอกีดา้นหน่ึงของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกทัง้นี้การออกแบบเพื่อรองรบักจิกรรมที่
ตอ้งเกดิในภายในสถาบนับวัเพื่อใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้
 

 
ภาพท่ี 1.2 โครงสรา้งการบรหิารงานสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก 
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 โครงสรา้งองคก์รในการบรหิารจดัการสถาบนับวัประกอบไปดว้ย 1. ผูอ้ านวยการสถาบนับวัราชมงคล
ตะวนัออก 2.คณะกรรมการอ านวยการสถาบนับวั 3.รองผูอ้ านวยการสถาบนับวั และแบ่งสายงานออกเป็นสาย
งานต่างๆ4สายงานไดแ้ก่ งานบรหิารทัว่ไป,งานฝึกอบรมและถ่านยทอดเทคโนโลย,ีงานวจิยัและพฒันาและงาน
อนุรกัษ์พนัธุก์รรมบวั ทัง้นี้พบว่ากจิกรรมของการบรหิารงานตามพนัธก์จิต่างๆ พืน้ทีภ่ายในตอ้งมกีารจดัการ
ใหบ้รกิารของบุคคลภายนอกเพื่อตอบพนัธกจิของสถาบนั และตอบสนองต่อกจิกรรมและพฤตกิรรมการใชง้าน
เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรูท้ีส่มบรูณ์แบบรองรบัการเยีย่มชมและถ่ายทอดความรู ้ 

 
ภาพท่ี 1.3 บรรยากาศภายในสถาบนับวัทีม่กีารกลุ่มต่าง ๆเขา้มาเยีย่มชม 

 ภายในสถาบนับวัมหีน่วยงานภายนอกเขา้มาเพื่อเยีย่มชมเป็นระยะทัง้หน่วยงานราชการ สถานศกึษา
ต่างๆ การออกแบบพืน้ทีก่ารเรยีนรูถ้อืเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนุนในสถาบนับวัมชีื่อเสยีงโดยถอืเป็นการ
ส่งเสรมิการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีแห่งหนึ่งภายในจงัหวดัชลบุร ี 
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ภาพท่ี 1.4 บรรยากาศภายในสถาบนับวัทีม่กีารส่งเสรมิการน าบวัมาผ่านกระบวนการเพื่อท าใหบ้วัคงสภาพเดมิ

ไว ้
  

นอกจากภายในสถาบนัมกีารจดัจ าหน่ายสิน้คา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับวัเช่นการคงรปูของบวัเพื่อคงสภาพไว ้
การพฒันาผลติภณัฑท์ีม่าจากบวัเช่น ชาบวั และผลติภณัฑอ์ื่น ๆทีเ่กดิจากการวจิยัของสถาบนัอกีทัง้ยงัมมีุมทีม่ ี
การน าเสนอผลงานต่าง ๆของสถาบนั 
 ทัง้นี้กจิกรรมภายในของสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออกมโีอกาสในการพฒันาพืน้ทีภ่ายในเพื่อใหเ้ป็น
ศูนยแ์หล่งการเรยีนรูด้า้นบวัแห่งภาคตะวนัออกทีม่ศีกัยภาพดา้นท าเลทีต่ ัง้ ผลงานวจิยัทีม่ชีื่อเสยีง การบรกิาร
วชิาการอยูส่ม ่าเสมอ 
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ภาพท่ี 1.5 บรรยากาศภายในสถาบนับวัมกีารจดัพืน้ทีใ่หค้วามรู้ 

 
ภาพท่ี 1.6 บรรยากาศภายในสถาบนับวั 
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 ดงันัน้โครงการวจิยัฉบบันี้มุ่งเน้นการออกแบบศูนยก์ารเรยีนรูภ้ายในสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออกเพื่อ
เป็นแหล่งเรยีนรูโ้ดยออกแบบตามกระบวนการวจิยัทางสถาปตัยกรรมภายใน โดยออกแบบตามกจิกรรมและ
พฤตกิรรมของผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้รกิารเพื่อใหเ้กดิองคก์รแห่งการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ ส่งเสรมิใหส้ถาบนับวัราชมงคล
ตะวนัออกเป็นแหล่งคน้ควา้หาความรูอ้กีแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยขอบเขตของการศกึษาทีไ่ดจ้ะเป็นการ
ออกแบบภายในอาคารและสภาพแวดลอ้มโดยรอบอาคารเพื่อจดัท าแบบและจดัท าตน้ทุนการตกแต่งภายในเพื่อ
ใชป้ระกอบการหาแหล่งทุนในการตกแต่งภายในต่อไป 
6. วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 

6.1เพื่อเขา้ร่วมสนองพระราชด ารโิครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมา จากพระราชด ารฯิ           
         6.2ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและผลงานวจิยัของสถาบนับวัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออกเพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการออกแบบ 
 6.3.ศกึษากจิกรรมและพฤตกิรรมประเภทอาคารศูนยก์ารเรยีนรูท้ีเ่ป็นมาตรฐานเพื่อการ
ออกแบบ 
 6.4.ออกแบบศูนยก์ารเรยีนรู ้สถาบนับวัเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูบ้วัของประเทศไทย 
  
7. ขอบเขตของโครงการวิจยั          
      โครงการออกแบบศูนยก์ารเรยีนรูส้ถาบนับวัราชมงคลตะวนัออกมกีารก าหนดของเขตในการท า
โครงงานวจิยัดงันี้ 
 7.1ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและแหล่งรวบรวมขอ้มลูดา้นบวัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 
 7.2 ออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพเพื่อใหเ้กดิศูนยก์ารเรยีนรูส้ถาบนับวัราชมงคล
ตะวนัออกโดยมพีืน้ทที าการออกแบบจ านวน4ชัน้ไดแ้ก่ 
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ภาพที ่7.1 ผงัพืน้ ชัน้ที ่ 1 หอ้งประชุม นิทรรศการ  หอ้งอเนกประสงค์ 

 
ภาพที ่7.2 ผงัพืน้ ชัน้ที ่ 2 หอ้งสมดุ หอ้งรบัรอง ,หอ้งประชุม 
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ภาพที ่7.3 ผงัพืน้ ชัน้ที ่ 3 หอ้งเรยีน หอ้งพกัอาจารย ์

 
ภาพที ่7.4 ผงัพืน้ ชัน้ที ่4 หอ้งอเนกประสงค ์ 
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 7.3 โดยการจดัท าแบบตามพืน้ทีภ่ายในสถาบนับวัใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรู ้ 

 
ภาพที ่7.5แสดงพืน้ทีว่จิยัเพื่อท าการออกแบบศูนยก์ารเรยีนรู้ 

 
8. ทฤษฎี สมมติุฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจยั 
 สมมตุฐิานงานวจิยั เพื่อท าการออกแบบศูนยก์ารเรยีนรูส้ถาบนับวัเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละวจิยัของ
สถาบนับวัเพื่อรองรบัการเป็นแหล่งเรยีนรูข้องบุคคลทัว่ไป นกัเรยีน นกัศกึษา นกัวชิาการ เพื่อเป็นศูนยก์ลาง
แห่งภาคตะวนัออก 
     กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั  
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9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวข้อง          
       9.1แหล่งเรียนรู้ 

 "แหล่ง" หรอื "ทีร่วม" ซึง่อาจเป็นสภาพ สถานที ่ หรอืศูนยร์วมทีป่ระกอบดว้ย ขอ้มลู ขา่วสาร ความรู ้
และกจิกรรมทีม่กีระบวนการเรยีนรู ้ หรอืกระบวนการเรยีนการสอน ทีม่รีปูแบบแตกต่างจากกระบวนการเรยีน
การสอนทีม่คีรเูป็นผูส้อน หรอืศูนยก์ลางการเรยีนรู ้ เป็นการเรยีนรูท้ีม่กี าหนดเวลาเรยีนยดืหยุ่น สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการและความพรอ้มของผูเ้รยีน การประเมนิและการวดัผลการเรยีนมลีกัษณะเฉพาะทีส่รา้งขึน้ให้
เหมาะสมกบัการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ซึง่ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นรปูแบบเดยีวกนักบัการประเมนิผลในชัน้หรอื
หอ้งเรยีน แหล่งเรยีนรูต้ามมาตรา 25 ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ
ประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ศูนยก์ารกฬีาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มลูและแหล่งการเรยีนรูอ้ื่น เป็นต้น(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
แห่งชาต ิ )  
          "แหล่งเรยีนรู"้ คอื ถิน่ ทีอ่ยู ่ บรเิวณ บ่อเกดิ แห่ง ทีห่รอืศูนยค์วามรูท้ีใ่หเ้ขา้ไปศกึษาหาความรู ้ ความ
เขา้ใจ และความช านาญ ซึง่แหล่งเรยีนรูจ้งึอาจเป็นไปไดท้ัง้สิง่ที่เป็นธรรมชาต ิ หรอืสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เป็นได้
ทัง้บุคคล สิง่มชีวีติ และไมม่ชีวีติ และแหล่งเรยีนรูอ้าจจะอยูใ่นหอ้งเรยีนในโรงเรยีนหรอืนอกโรงเรยีนกไ็ด้ 
       ศูนยก์ารเรยีนรู ้ หมายถงึ การจดัพืน้ทีก่ารเรยีนทางกายภาพเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถควบคุมการเรยีนดว้ย
ตนเองเป็นรายบุคคลหรอืผูเ้รยีนในกลุ่มเลก็ ตามงานทีโ่ปรแกรมก าหนดให ้ โดยจดัเป็นคหูาหรอืโต๊ะ และมสีื่อ
การเรยีนในรปูแบบสื่อประสม  ช่วยในการเรยีนรูโ้ดยมวีทิยากรค่อยแนะน า ลกัษณะของศูนยก์ารเรยีนรูม้ ี
พืน้ฐานจากแนวคดิการศกึษาระบบเปิดในช่วงทศวรรษ 1960s ถงึ 1970s โดยการจดัพืน้ฐานการเรยีนใหผู้เ้รยีน
มโีอกาสควบคุมการเรยีน เพิม่ขึน้ เพื่อส่งเสรมิการท ากจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองหรอืโดยกลุ่มมกีารจดัการ
โดยแบ่งกลุ่ม ตามท่ีได้รบัมอบหมาย การจดัพื้นท่ีน้ีสามารถจดัภายในห้องเรียนในห้องปฏิบติัการโดย
แบ่งออกเป็น 4-6 ศนูย ์ ภายในห้องหรือศนูยเ์ดียวกลางห้องหรือมมุใดมมุหน่ึงของห้องหรือแม้แต่
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ระเบียบทางเดินกท็ าได้แต่ต้องสามารถก าจดัเสียงรบกวนต่าง ๆ ได้ หรือจดัไว้ในห้องสมดุ  แต่ละศนูย์
จะจดัในลกัษณะเป็นโต๊ะ 1 ตวั และมีเก้าอ้ีอยู่โดยรอบเพ่ือให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสเรียน อภิปราย วิจยั 
แก้ปัญหา หรือทดลองร่วมกนั หรืออาจจดัโตะ๊คอมพิวเตอรท่ี์ต่อเป็น เครือข่ายหรือในลกัษณะท่ี
สามารถท ากิจกรรมคนเดียวหรือเป็นกลุ่มเลก็ได้  
       นอกจากนี้ยงัจดัในลกัษณะเป็นคหูาเพื่อก าจดัเสยีงรบกวนในขณะเรยีนหรอืท ากจิกรรมจากศูนยใ์กลเ้คยีง 
หรอืเสยีงรบกวนอื่น ทีจ่ะท าใหเ้สยีสมาธใินการเรยีน คหูายงัแบ่งไดเ้ป็น 2   ประเภท คอื คหูาแหง้ (Dry 
Carrel) และ คหูาเปียก (Wet Carrel) คหูาแหง้จะประกอบดว้ยสื่อการเรยีนทีไ่ม่มวีสัดุอุปกรณ์อเิลกทรอนิกส ์
ส่วนคหูาเปียกจะประกอบดว้ยสื่อการเรยีนทีเ่ป็นวสัดุอุปกรณ์อเิลกทรอนิกส์  เช่น  เทปเสยีง ทวีมีอนิเตอร ์
เครือ่งเล่นแถบวดีทีศัน์ เครือ่งคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ สื่อการเรยีนทีป่ระจ าในแต่ละศูนยจ์ะอยูใ่นรปูแบบสื่อประสม
ทีแ่ยกตามกจิกรรม หรอืเป็นชุดการเรยีนกไ็ดใ้นการเรยีนทีแ่ต่ละศูนยแ์ยกตามกจิกรรมการเรยีนออกจากกนั 
ผูเ้รยีนทีแ่บ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละ 
กลุ่มตอ้งเรยีนใหค้รบทุกศูนย ์ ส่วนศูนยก์ารเรยีนรูท้ีจ่ดัทุกกจิกรรมไวใ้นศูนยเ์ดยีว แต่ละกลุ่มตอ้งเปลีย่น 
กนัเขา้ไปเรยีน 

ข้อดีของศนูยก์ารเรียนรู้ 
        1. เรยีนตามอตัราการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนแต่ละคนหรอืภายในกลุ่ม (Self-Pacing) ศูนยก์ารเรยีนรูช้่วยให้
ผูเ้รยีนเรยีนตามความตอ้งการความสามารถของแต่ละคนหรอืผูเ้รยีนภายในกลุ่ม 
        2. เรยีนรูอ้ย่างกระฉบักระเฉง (Active Learning) ศูนยก์ารเรยีนรูช้่วยใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนรว่มใน
ประสบการณ์การเรยีน การตอบสนอง และใหผ้ลยอ้นกลบัทนัที 
        3. บทบาทของผูส้อน (Teacher Role) ศูนยก์ารเรยีนรูจ้ะเปลีย่นบทบาทของผูส้อนมาเป็นผูแ้นะน าและ
คอยช่วยเหลอืการเรยีนมากขึน้ 
        4. กระบวนการกลุ่ม (Group Process) ส่งเสรมิการท างานเป็นกลุ่ม ภาวะเป็นผูน้ ายอมรบัฟงัความ
คดิเหน็ผูอ้ื่น มปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม 
การประยกุต์ใช้ศนูยก์ารเรียนรู้ 
        1. ศูนยก์ารเรยีนสามารถน าไปใชก้บัทุกระดบัการศกึษา ทุกรายวชิา 
        2. ศูนยฝึ์กทกัษะ (Skill Centers) ศูนยน์ี้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะเพิม่ขึน้ โดยไดร้บัการสอนจากบทเรยีน
ผ่านสื่อหรอืวธิกีารอื่นมาก่อน ทกัษะพืน้ฐานจะท าใหฝึ้กและปฏบิตัใินศูนยจ์นท าใหม้คีวามช านาญดว้ยตวัผูเ้รยีน
เอง 
        3. ศูนยค์วามสนใจ (Interest Centers) เป็นศูนยท์ีส่รา้งขึน้มาเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจใหม่ๆ  และให้
เกดิความคดิสรา้งสรรค ์
        4. ศนูยส์อนเสรมิ  (Remedial Centers) เป็นศูนยท์ีจ่ะช่วยผูเ้รยีนทีต่อ้งการช่วยเสรมิความรูห้รอืทกัษะที่
ยงัไมเ่พยีงพอจากการเรยีนปกต ิหรอืแยกผูเ้รยีนทีต่อ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ 
        5. ศูนยเ์พิม่พูนความรู ้(Enrichment Centers) ศูนยน์ี้จะกระตุน้ประสบการณ์การเรยีนรูเ้พิม่ขึน้หลงัจากที่
ผูเ้รยีน ไดเ้รยีนหรอืท ากจิกรรมบรรลุจดุประสงคท์ีต่ ัง้ไวแ้ลว้ เช่น ผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถสงูเรยีนบทเรยีน
คณติศาสตรจ์บแลว้ แต่ยงัมเีวลาใหไ้ปเรยีนในศูนยน์ัน้ทีม่บีทเรยีนยากเพิม่ขึน้ หรอืมกีจิกรรมอื่นใหท้ าเพิม่
ความช านาญ หรอืาจจะเป็นศูนยท์ีม่คีอมพวิเตอรท์ีม่เีกมทางคณติศาสตร์ 
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        6. ศูนยส์ ารอง (Reserved Centers) อาจจะมศีูนยส์ ารองไวใ้นกรณทีีม่ศีูนยแ์ยกกจิกรรม เมือ่ผูเ้รยีนท
กจิกรรมในศูนยใ์ดเสรจ็แลว้จะเขา้ไปท ากจิกรรมในศูนยอ์ื่น แต่ศูนยน์ัน้ยงัไมว่่างเนื่องจากผูเ้รยีนในศูนยน์ัน้ยงั
ท ากจิกรรมไมเ่สรจ็ กใ็หม้ารอในศูนยส์ ารองนี้โดยมกีจิกรรม ทีส่อดคลอ้งกบัเรือ่งทีศ่กึษาเตรยีมไวอ้าจเป็น
กจิกรรมในลกัษณะผ่อนคลาย ซึง่จะท าใหไ้มว่่างในขณะ ทีร่อหรอืรบกวนผูท้ีก่ าลงัท ากจิกรรมในศูนยอ์ื่น 
 9.2 อาคารสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก 

สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออกตัง้อยูภ่ายในหมาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขต
บางพระซึง่เป็นศูนยก์ลางของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกทีต่ ัง้อาคารทีจ่ะท าการศกึษาอยู่
ภายในสนามบนิของมหาวทิยาลยั มพีืน้ทีโ่ดยประมาณ 9,450  ตารางเมตร  
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9.3สภาพแวดลอ้มภายในศูนยก์ารเรยีนรู ้ 

องคป์ระกอบทีส่ าคญัของศูนยก์ารเรยีนรูเ้พื่อการศกึษาเป็นสิง่ทีส่ าคญัอกีประเดน็หนึ่งคอืประเภทของ
ศูนยก์ารเรยีนรูซ้ึง่มกีารรจ าแนกประเภทออกมาในหลายลกัษณะขึน้อยูก่บัรปูแบบของการจดัตัง้สถานทีข่อง
ศูนยก์ารเรยีนรูท้ีม่องถงึการครอบคลุมของพืน้ทีศู่นยก์ารเรยีนรูท้ีม่กีารกล่าวถงึการจ าแนกโดยแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะ  
     1.ศูนยก์ารเรยีนรูใ้นพืน้ทีส่ถานศกึษา (Institution Based) จดัตัง้ขึน้ในลกัษณะเป็นส่วนหนึ่ง ของ
สถาบนัการศกึษา เช่น ภายในโรงเรยีน มหาวทิยาลยั องคค์วามรูใ้นศูนยก์ารเรยีนรูจ้งึมลี ักษณะทีส่่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนมนิีสยัรกัการอ่านและเขยีน โดยส่งเสรมิใหเ้กดิการฝกัใฝใ่นการคน้หาองคค์วามรูใ้หม่ๆ น าไปสู่การ
ประยกุตใ์นสถานการณ์ต่าง ๆ  
     2.ศูนยก์ารเรยีนในพืน้ทีห่น่วยงานภาครฐัและเอกชน (Integrated Based) เป็นลกัษณะศูนยก์ารเรยีนรูใ้น
เชงิใหข้อ้มลูซึง่มกีารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัหน่วยงานดงักล่าวซึง่เป็นความสนใจในความเฉพาะของตวัองคก์รและ
หน่วยงาน ยกตวัอยา่งเช่น ค่ายทหาร, เรอืนจ า ,สถานีอนามยั,โรงงานและในสถานประกอบการ องคค์วามรูท้ี่
เกดิขึน้จงึเป็นลกัษณะการรบัรูข้องขอ้มลูเพื่อน าไป ส่งเสรมิความรูมุ้ง่เน้นองคค์วามรูโ้ดยตวับุคคล  
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   3.ศูนยก์ารเรยีนรูใ้นพืน้ทีชุ่มชน (Community Based) มลีกัษณะรว่มของชุมชน คอืมุง่เน้นการมปีฏสิมัพนัธ์
ของผูท้ีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ทีเ่ป็นเสมอืนสถาบนัครอบครวัและจุดรวมตวัของลกูบา้นโดยอาจจะเป็นเพยีงพืน้ทีป่ระชุม
หรอือ่านหนงัสอืเพิม่พนูความรู ้ ยกตวัอยา่งเช่น ชุมชนแออดั วดั สภาต าบล มสัยดิและโบสถ ์ เมือ่เกดิการ
รวมตวัแลว้องคค์วามรูใ้นสถานทีจ่ะเป็นตวัช่วยใหเ้กดิการพฒันา  
   4.พืน้ทีศู่นยก์ารเรยีนทีไ่ม่แยกเป็นเอกเทศจากหอ้งเรยีนคอื มกีารแบ่งปนัพืน้ทีเ่พื่อใชใ้หเ้กดิ กจิกรรมต่าง ๆ 
ไปสู่การเรยีนรู ้ซึง่สามารถจ าแนกลงลกึไดอ้กี 2 ลกัษณะโดย ลกัษณะที ่1) คือห้องเรียน แบบศนูยก์ารเรียนรู้
มีลกัษณะของการแบ่งปันพื้นท่ีให้เกิดกิจกรรมกลุ่มท่ีเอ้ือให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง ผู้เรียนและลกัษณะ
ท่ี 2) คือศนูยก์ารเรียนรู้ในห้องเรียนจะมีการใช้พื้นท่ีในลกัษณะท่ีเป็นสดัส่วนกล่าว ยกตวัอย่างคือการ
จดัมมุกิจกรรม เช่น อ่านหนงัสอืในเวลาว่างหรอืเป็นเรยีนรูเ้สรมิภายในหอ้งเรยีน ดงันัน้ศูนยก์ารเรยีนรูท้ี่
เกดิขึน้จงึมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไดห้ลากหลายลกัษณะ  
   5.พืน้ทศูนยก์ารเรยีนรูท้ีแ่ยกเป็นเอกเทศกล่าวคอืมกีารจดัใหเ้กดิพืน้ทีใ่นลกัษณะทีแ่ยกตัว ออกมาชดัเจนโดย
แสดงบทบาทของความเป็นศูนยไ์ดช้ดัเจน ลกัษณะนี้กส็ามารถลงลกึไดอ้กี 2 ลกัษณะดว้ยกนั คอืศนูยก์าร
เรียนเชิงปฏิบติัการสอนหรือเรียกว่าศนูยก์ารเรียน (Teacher Learning Center) โดยมีผู้ใช้หลกัเป็นผูใ้ห้
ความรู้เพ่ือเตรียมการสอนหรือเพ่ือทดลองแนวทางการสอนท่ี เหมาะสมกบัเน้ือหาก่อนน าไปใช้หรือ
การประยกุตเ์พ่ือมาปรบัใช้ อีกลกัษณะคือศนูยก์ารเรียนรู้ด้วยตนเอง (Resources Learning Center) 
เป็นรปูแบบของการใช้พื้นท่ีในลกัษณะท่ีผูใ้ช้สามารถใช้พื้นท่ี น้ีเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ค้นคว้า เพ่ือ
การเกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยกลุ่มเป้าหมายหลกั คอื ผูเ้รยีนหรอือาจจะเป็นผูส้อนกเ็ป็นได ้ ดงันัน้พืน้ทีท่ี่
เกดิขึน้ไมไ่ดเ้พยีงขึน้อยูก่บัผูใ้ชแ้ต่เพยีงอยา่งเดยีว อาจจะมปีจัจยัของจดุประสงคก์ารใชเ้ขา้มาเกีย่วขอ้ง จงึเกดิ
รปูแบบการใชข้องศูนยก์ารเรยีนทีห่ลากหลาย  
9.4 พื้นท่ีภายในของศนูยก์ารเรียนรู้  
หอ้ง
อนิเตอรเ์น็ต 
ชุมชน  

รปูแบบของการส่งเสรมิการเรยีนรูท้ี ่กวา้งไกลผ่านระบบการ
สื่อสารโดย เทคโนโลย ีเพื่อการเรยีนรูท้ีก่วา้งและไร ้พรมแดน
ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต  

จดัพืน้ทีร่องรบัการเรยีนรูใ้น 
ลกัษณะของการสบืคน้ขอ้มลู ได้
โดยตนเอง ผ่านระบบ อนิเตอรเ์น็ต  

หอ้งวชิาการ  

 

 

การกระจายความรูไ้ปยงัคนในชุมชน และ บุคคลภายนอก
โดยมพีืน้ฐานของการถ่ายทอดความรูแ้ละกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิ 
การพฒันาแก่คนในชุมชน  

จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิการ เรยีนรู้
ดว้ยการถ่ายทอดองค ์ ความรูเ้ช่น 
ประชุมสมัมนา เพื่อแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ จดักจิกรรมทีส่ามารถ
ส่งเสรมิ ใหค้นในชุมชนฝึกการ
พฒันา ดว้ยตนเอง เช่น จดักจิกรรม 
กลุ่มพฒันาความรูใ้นชุมชน และ
กจิกรรมทีก่ระตุ้น กระบวนการคดิ  
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รา้นคา้  

แนวทางการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน ผ่านการประกอบ
ธุรกจิรว่มกนัของสมาชกิ และพฒันาไปสู่รปูแบบของสหกรณ์ 
ที ่ด าเนินงานในรปูแบบของ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่ย (SMEs) สรา้งรากฐานของเครอืขา่ยในชุมชนจาก 
พืน้ฐานของการเรยีนรูร้ว่มกนั  

จดับรกิารขายสนิคา้ ประเภท ต่าง 
ๆทีม่าจากการผลติโดย สมาชกิ 
อาทเิช่น จ าหน่าย ผลติภณัฑจ์าก
ชุมชน สนิคา้ หนึ่งตน้บทหนึ่ง
ผลติภณัฑ ์ม ีพืน้ทีใ่หข้อ้มลู
เกีย่วกบัสนิคา้ อยา่งมุมสนิคา้ 
กจิกรรมที ่สะทอ้น การด าเนินธุรกจิ 
รว่มกนัของคนในชุมชน  

 

ลาน
กจิกรรม
ชุมชน  

ส่งเสรมิการสรา้งปฏสิมัพนัธภ์ายใน ครอบครวัและชุมชน เน้น
กจิกรรมส าหรบั เดก็และเยาวชนใหส้ามารถพฒันาการเรยีนรู้
อยา่งสรา้งสรรคร์ว่มกนัและ ต่อเนื่อง  

จดัใหม้พีืน้ทีส่รา้งปฏสิมัพนัธ ์
รว่มกนัระหว่างสมาชกิ เช่น เครือ่ง
เล่นส าหรบัเดก็ และ พืน้ทีก่จิกรรม 
อยา่ง กจิกรรม ส่งเสรมิความคดิ
สรา้งสรรค ์ลานศลิปะ การรอ้ง
เพลง หรอื กจิกรรมทีส่รา้ง
แรงจงูใจใน การเรยีนรูจ้าก 
กจิกรรมให ้ความรูจ้ากปราชญ์
ชุมชน  

หอ้งสมดุ  

การใหส้รา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองผ่าน กระบวนการอ่านท าความ
เขา้ใจดว้ย ตนเอง โดยอาศยัแหล่งทรพัยากรจากหอ้งสมดุของ
ชุมชนปจัจุบนัทีม่าจากความรบัผดิชอบดงักล่าวถ่ายโอนไปยงั
ความ ดแูลของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ที ่ เป็นประโยชน์ต่อ
คนชุมชนทีต่อ้งการ แสวงหาความรูจ้ากแหล่งขอ้มลู  

จดัพืน้ทีส่่งเสรมิขอ้มลู สารสนเทศ 
ในประเภทที ่ หลากหลาย และ
ส่งเสรมิการ คน้หวา้หาความรูจ้าก 
แหล่งขอ้มลูทีช่่วยใหเ้กดิ 
กระบวนการเรยีนรูด้ว้ย ตนเอง 
อาทเิช่น ซึง่มกีารใหบ้รกิารหนงัสอื 
วารสาร สิง่พมิพ ์ วดีทิศัน์ เทป 
บนัทกึภาพ แผ่นเสยีง  
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10. ระดบัความพร้อมเทคโนโลยี  (เฉพาะเป้าหมายที ่1) 
10.1 ระดบัความพร้อมเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั (เลอืกความสอดคลอ้งสงูสุดเพยีงหวัขอ้เดยีว

เท่านัน้) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational 
environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 
10.2 ระดบัความพร้อมเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นถ้างานประสบความส าเรจ็ (เลอืกความสอดคลอ้ง

สงูสุดเพยีงหวัขอ้เดยีวเท่านัน้) 
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Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational 
environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 
 
11. ศกัยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีจะพฒันา (เฉพาะเป้าหมายท่ี 1 หากระบเุป็น
ตวัเลขได้ โปรดระบุ) 

11.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
 เป็นศูนยก์ารเรยีนรูด้า้นงานวจิยัพนัธุบ์วัของประเทศไทยในภาคตะวนัออก สรา้งแหล่เรยีนรูแ้ละ
แหล่งท่องเทีย่วใหม ่ สถานทีจ่ดัจ าหน่ายการแปรรปูผลติภณัฑท์ีม่าจากบวั เช่น ชาบวั สมนุไพรทีท่ีก่ารสกดัมา
จากบวั เป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัสถาบนั ชุมชนใกลเ้คยีง 

11.2) ความสามารถในการแขง่ขนั (คู่แขง่/ตน้ทุน) 
 ไมม่คีู่แขง่ในเขตภาคตะวนัออกเป็นสถานทีใ่หมเ่พื่อเป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นบวัของภาคตะวนัออก 

12. วิธีการด าเนินการวิจยั          
การวจิยัครัง้นี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อในเกดิผลงานออกแบบเพื่อน าไปปรบัปรงุเป็นศูนยก์ารเรยีนรู้
สถาบนับวัเพื่อเป็นศูนยก์ลางการใหค้วามรู ้ เผยแพรง่านวจิยัและนวตักรรมใหมท่ีเ่กี่ยวของกบับวัโดยมี
วธิดี าเนินการวจิยัดงันี้ 
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 12.1 ศกึษาขอ้มลูของบวัสายพนัธุต่์าง ๆ ทัง้ไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นฐานขอ้มลูเพื่อจดัท า
ศูนยก์ารเรยีนรูใ้นเขตภาคตะวนัออก 
 12.2 ศกึษาผงัพืน้ของพืน้ทีภ่ายในเพื่อท าการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในสถาบนับวั 
 12.3ศกึษาหลกัการออกแบบและทฤษฎดีา้นการออกแบบศูนยก์ารเรยีนรูเ้พื่อจดัท าผงัภายใน
และภายนอกอาคารเพื่อรองรบัการท่องเทีย่วกบัการเรยีนรู้ 
 12.4 ศกึษาการท างานของบุคลากรภายในองคก์รเพื่อท าการออกแบบ 
 12.5ท าการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในศูนยก์ารเรยีนรูส้ถาบนับวั  
 12.6ท าแบบตน้ทุนการด าเนินงานตกแต่งภายใน 
13. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจยั          
เวบ็ไซต ์http://bua.rmutto.ac.th 
14. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั                    
 14.1เป็นพืน้ทีแ่สดงผลงานวจิยัและการเป็นพืน้ทีถ่่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมของสถาบนั
บวัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
 14.2 อาคารศูนยก์ารเรยีนรูท้ีม่มีาตรฐานโดยการออกแบบเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูบ้วัของ
ประเทศไทย 
 14.3 เสนอผลการออกแบบเพื่อต่อยอดสู่การปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร  
         การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน    
  ดา้นวชิาการ   

        ผูท่ี้น าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์          
ผูใ้ช้ การใช้ประโยชน์ 

นกัวชิาการและนกัวจิยั เป็นสถานทีค่น้ควา้และท าวจิยั 
ชุมชน เป็นสถานทีฝึ่กอบรมชาวบา้นเพื่อตอยอดอาชพีได้ 
นกัท่องเทีย่ว นกัเรยีน นกัศกึษา เป็นแหล่งเรยีนรูก้บับุคคลทีส่นใจ 

 

 
15. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย          
 ถ่ายทอดใหก้บัคณะกรรมการสถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก 
16. ระยะเวลาการวิจยั          

 ระยะเวลาโครงการ      1       ปี         0         เดอืน          
 วนัทีเ่ริม่ตน้ 1 ตุลาคม 2564  วนัทีส่ ิน้สุด  30 กนัยายน 2565 

 
แผนการด าเนินงานวิจยั (ปีท่ีเร่ิมต้น – ส้ินสดุ) 

 ปี
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา

ณ 

2564 1.ศกึษาและรวมรวมขอ้มลูดงันี้ x x           10 
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- ทฤษฎวีรรณกรรมและแนวความคดิทีเ่กีย่วขอ้ง 
- งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2564 2.การวเิคราะหด์า้นกายภาพ  เป็นการศกึษาและ
ส ารวจทรพัยากรทางกายภาพในพืน้ทีแ่ละศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูทรพัยากรดา้นกายภาพ 

  x x         20 

2564 3.การวิเคราะหพื์น้ท่ีด้านสงัคมความเป็นไปได้
ของศนูยก์ารเรียนรู้   

    x x       20 

2564 4.การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีเป็นการรวบรวม  
วิเคราะห ์  จ าแนกจดักลุ่มข้อมูลจากการส ารวจ
สภาพภมิูศาสตร ์  น ามาก าหนดการใช้ประโยชน์
ของพืน้ท่ี   

     x       10 

2565 5.การน าเสนอแนวคิด   สามารถน าเสนอ
ตามล าดบัขัน้ตอน ดงัน้ีแบบร่าง  (Preliminary  
Design  Stage)  แบบแสดงแนวคิด (Concept 
Plan)  พฒันาแบบ  (Development  Design  
Stage)   และแบบแนวคิดขัน้สุดท้าย  (Final  
Design  Stage) โดยในแต่ละขัน้ตอนสามารถ
จดัท าแผนภาพ  ทศันียภาพ หรือแบบจ าลอง
(Model) ประกอบในการน าเสนอแนวคิด 

     x x x     20 

2565 6.ประเมินและสรปุผลการวิจยั         x x   10 
2565 7. เผยแพร่งานวิจยั           x x 10 

 รวม             100 
 
17. งบประมาณของโครงการวิจยั 

17.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณขีองบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนือ่ง ระยะเวลาด าเนินการวจิยัมากกว่า 1 ปี ใหแ้สดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน)  

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณท่ีเสนอขอ 
ปีที ่1 2565 300,000 
รวม 2565 300,000 

 
17.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

2565 งบบุคลากร ค่าตอบแทนผูช้่วยนกัวจิยั 6 เดอืน x1
ท่าน (วุฒปิรญิญาตร ี1 คน เดอืนละ 
15,000 บาท) 

90,000 

2565 งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนนกัวจิยั 10 % 30,0000 
2565 งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย ค่าเหมาพาหนะ ในการเดนิทางไปเกบ็

ขอ้มลู 
20,000 

2565 งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย ค่าถ่ายส าเนาเอกสาร พมิพเ์อกสาร
งานวจิยั 

15,250 
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2565 งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย ค่าจา้งท าแบบตกแต่งภายใน 45,000 
2565 งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย ค่าจา้งวเิคราะหต์น้ทุนวสัดุ 50,000 

2565 งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย -ค่าจดัท าเล่มรายงานความกา้วหน้าและ
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (10 เล่ม x 500 
บาท= 5,000บาท) 

5,000 

2565 งบด าเนินการ : ค่าวสัดุ ค่าวสัดุส านกังาน แผ่นซดี ี/ กระดาษ 20,000 
2565 รวม   275,250 
2565 งบด าเนินการ : ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าไฟฟ้าน ้าประปาสมทบเขา้วทิยาเขต 5 
% 

9,750 

2565 งบด าเนินการ : ค่าธรรมเนียม
อุดหนุนสถาบนั 

สมทบทุนเขา้กองทุนสนบัสนุนวจิยั 5 % 15,000 

 รวม  24,750 
 รวมตลอดโครงการ  300,000 

 
 

17.3 เหตผุลความจ าเป็นในการจดัซ้ือครภุณัฑ ์(พร้อมแนบรายละเอียดครภุณัฑท่ี์จะจดัซ้ือ) 

 
ช่ือครภุณัฑ์ 

ครภุณัฑท่ี์ขอสนับสนุน 
ลกัษณะการใช้
งานและความ
จ าเป็น 

การใช้
ประโยชน์ของ
ครภุณัฑน้ี์เม่ือ

โครงการ
ส้ินสดุ 

สถานภาพ 
ครภุณัฑใ์กล้เคียงท่ี
ใช้ ณ ปัจจบุนั (ถ้า

มี) 

สถานภาพการใช้
งาน ณ ปัจจบุนั 

- ไมม่คีรุภณัฑน์ี้ - - - - 
- ไมม่คีรุภณัฑน์ี้ - - - - 

 

18. ผลผลิต (Output) จากงานวิจยั 

ผลงานท่ีคาดวา่จะได้รบั 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ระดบั 
ความ 
ส าเร็
จ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

รว
ม 

1. ตน้แบบผลติภณัฑ ์โดยระบุ ดงัน้ี  
     1.1 ระดบัอุตสาหกรรม        ตน้แบบ Primary 

Result 

     1.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     1.3 ระดบัภาคสนาม        ตน้แบบ Primary 
Result 

     1.4 ระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร 

แบบผงัภายในศูนยก์าร
เรยีนรูส้ถาบนับวัราช
มงคล 

1 - -  - 1 
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

2.ตน้แบบเทคโนโลย ี โดยระบุ ดงันี้  

     2.1 ระดบัอุตสาหกรรม        ตน้แบบ Primary 
Result 
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     2.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     2.3 ระดบัภาคสนาม         ตน้แบบ Primary 
Result 

     2.4 ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร แบบผงัภายในศูนยก์าร
เรยีนรูส้ถาบนับวัราช
มงคล 

1 - -  - 1 
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

3. กระบวนการใหม ่โดยระบุ ดงันี้  
     3.1 ระดบัอุตสาหกรรม        กระบวน

การ 

Primary 
Result 

     3.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

       กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.3 ระดบัภาคสนาม        กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.4 ระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร 

แบบผงัภายในศูนยก์าร
เรยีนรูส้ถาบนับวัราช
มงคล 

1 - -  - 1 กระบวน
การ 

Primary 
Result 

4.องคค์วามรู ้(โปรดระบ)ุ  
     4.1  ..……………        เรื่อง Primary 

Result 
     4.2  ..……………        เรื่อง Primary 

Result 
     4.3  ..……………        เรื่อง Primary 

Result 
5. การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์  
     5.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

แบบผงัภายในศูนยก์าร
เรยีนรูส้ถาบนับวัราช
มงคล 

1 - -  - 1 
ครัง้ 

Primary 
Result 

     5.2 การฝึกอบรม        ครัง้ Primary 
Result 

     5.3 การจดัสมัมนา        ครัง้ Primary 
Result 

6. การใชป้ระโยชน์เชงิสาธารณะ  
     6.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

แบบผงัภายในศูนยก์าร
เรยีนรูส้ถาบนับวัราช
มงคล 

1 - -  - 1 
ครัง้ 

Primary 
Result 

     6.2 การฝึกอบรม        ครัง้ Primary 
Result 

     6.3 การจดัสมัมนา        ครัง้ Primary 
Result 

7. การพฒันาก าลงัคน  
     7.1 นศ.ระดบัปรญิญา
โท 

       คน Primary 
Result 

     7.2 นศ.ระดบัปรญิญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.3 นกัวจิยัหลงัปรญิญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.4 นกัวจิยัจาก
ภาคเอกชน ภาคบรกิารและ

       คน Primary 
Result 
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ภาคสงัคม 
8. ทรพัยส์นิทางปญัญา ไดแ้ก่ สทิธบิตัร/ลขิสทิธิ/์เครื่องหมายการคา้/ความลบัทางการคา้ เป็นตน้ (โปรดระบ)ุ  
     8.1 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.2 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.3 .............        เรื่อง Primary 

Result 
9. บทความทางวชิาการ  
     9.1 วารสารระดบัชาต ิ ตพีมิพใ์น

วารสารวชิาการดา้น
สงัคมศาสตร ์

    /  
เรื่อง 

Primary 
Result 

     9.2 วารสารระดบั
นานาชาต ิ

-       
เรื่อง 

Primary 
Result 

10. การประชมุ/สมัมนาระดบัชาต ิ  
     10.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

-       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     10.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร ์

-       
ครัง้ 

Primary 
Result 

11. การประชมุ/สมัมนาระดบันานาชาต ิ  
     11.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

-       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     11.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร ์

-       
ครัง้ 

Primary 
Result 

 

 
19. ผลลพัธ ์(Outcome) ท่ีคาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 

ช่ือผลลพัธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
แบบผงัภายในศูนยก์ารเรยีนรูส้ถาบนับวั
ราชมงคล 

เชงิปรมิาณ 1 Master Plan ศูนยก์ารเรยีนรู้
สถาบนับวัราชมงคล 
 

 
20. ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดว่าจะได้รบั (หากระบุเป็นตวัเลขได้ โปรดระบุ) 

ช่ือผลงาน ลกัษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผูใ้ช้ประโยชน์ 

ผลกระทบท่ีคาดวา่จะได้รบั 

ศูนยก์ารเรยีนรูส้ถาบนั
บวัราชมงคล 

Master Plan ศูนยก์าร
เรยีนรูส้ถาบนับวัราชมงคล 
 

สถาบนับวัราชมงคล น าผงัแปลนของบประมาณในการ
จดัการก่อสรา้งโครงการจรงิ 

 
 
21. การตรวจสอบทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธิบตัรท่ีเก่ียวข้อง 

          ไมม่กีารตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
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           ตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญาแลว้ ไม่มทีรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
           ตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญาแลว้ มทีรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
รายละเอียดทรพัยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเลข
ทรพัยสิ์นทาง

ปัญญา 

ประเภททรพัยสิน 

ทางปัญญา 
ช่ือทรพัยสิ์นทางปัญญา ช่ือผูป้ระดิษฐ ์

ช่ือผูค้รอบครอง
สิทธ์ิ 

     
     

 
22. มาตรฐานการวิจยั 
         มกีารใชส้ตัวท์ดลอง 

   มกีารวจิยัในมนุษย ์
   มกีารวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่ 
   มกีารใชห้อ้งปฎบิตักิารทีเ่กีย่วกบัสารเคม ี

 
23. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจยั รบัจ้างวิจยั หรือ Matching fund 

ประเภท ช่ือหน่วยงาน/บริษทั แนวทางรว่มด าเนินการ 
การรว่ม
ลงทุน 

จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศกึษา 
(มหาวทิยาลยั/
สถาบนัวจิยั) 

  ไม่ระบ ุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รฐัวสิาหกจิ/
บรษิทัเอกชน) 

  ไม่ระบ ุ  

*กรณมีกีารลงทุนรว่มกบัภาคเอกชน ใหจ้ดัท าหนงัสอืแสดงเจตนาการรว่มทุนวจิยัพฒันาประกอบการเสนอขอ 
 

24. สถานท่ีท าการวิจยั     
 ใน

ประเทศ/
ต่างประเท

ศ 

 ช่ือประเทศ/
จงัหวดั 

 พื้นท่ีท่ีท าวิจยั  ช่ือสถานท่ี 

พิกดัสถานท่ี GPS (ถ้ามี) 
ละติจดู ลองจิจดู 

ในประเทศ  
กรงุเทพมหานค
ร 

 หอ้งปฏบิตักิาร เขตพืน้ทีอุ่เทนถวาย 13.741607
7 

100.529187
3 
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 ในประเทศ  ชลบุร ี  ภาคสนาม สถาบนับวัราชมงคล
ตะวนัออก 

13.232220
2 

100.953322 

 ต่างประเทศ   ส านกังาน    
*องศาทศนิยม (DD) 

25. สถานท่ีใช้ประโยชน์     
 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ช่ือประเทศ/
จงัหวดั 

 ช่ือสถานท่ี 
พิกดัสถานท่ี GPS (ถ้ามี) 
ละติจดู ลองจิจดู 

ในประเทศ  ชลบุร ี สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก 13.2322202 100.953322 
 ในประเทศ      
 ต่างประเทศ     

*องศาทศนิยม (DD) 

 26. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของงานวิจยัน้ีต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจยัต่อยอดจาก
โครงการวิจยัอ่ืน                      ม ี     ไม่ม ี 

    หน่วยงาน/สถาบนัทีย่ ื่น 
 ................................................................................................................
.............      

      ชื่อโครงการ                    
 ................................................................................................................
............. 

ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้ 
.................................................................................................................................................................
................... 
.................................................................................................................................................................
................. 
.................................................................................................................................................................
................. 

      สถานะการพจิารณา     
                   ไมม่กีารพจิารณา 
                  โครงการไดร้บัอนุมตัแิลว้ สดัส่วนทุนทีไ่ดร้บั .......... %             
                  โครงการอยูร่ะหว่างการพจิารณา  

 
27. ค าช้ีแจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
28. ลงลายมือช่ือ หวัหน้าโครงการวิจยั พร้อมวนั เดือน ปี 
 
 

                                                                            ลงชื่อ................................................. 
                                                                                (ผูช้่วยศาสตราจารยส์มชาย สุพสิาร) 

                                                                                 หวัหน้าโครงการวจิยั 

                                                                               วนัที ่26 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

ส่วน ค  : ประวติัคณะผูวิ้จยั 
ประวติัหวัหน้าผู้วิจยั  

1. ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย)  ผูช้่วยศาสตราจารยส์มชาย สุพสิาร 
   (ภาษาองักฤษ)  Asst.Prof. Somchai Supisan 

2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  3 102400446494 
3. ต าแหน่งปัจจบุนั 

 ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย  

เงนิเดอืน  59,400 บาท 
4. หน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได้ 

สาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย  225  ถนนพญาไท  เขตปทุมวนั  กรงุเทพฯ 10330 โทร.  

02-252-7029  ต่อ 28 Mobile phone : 0814503910 E-mail: Somchai_su@rmutto.ac.th 

5. ประวติัการศึกษา 

วฒิุการศึกษาท่ีได้รบัจากอดีตจนถึงปัจจบุนั 
ปรญิญาตร ีศลิปบณัฑติ (ออกแบบตกแต่งภายใน)  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ, 2539 
ปรญิญาโท สถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ(สถาปตัยกรรมภายใน) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2547 
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ก าลงัศกึษา ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร อยูใ่น
กระบวนการท าวทิยานิพนธ ์“การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือการปฏิสมัพนัธแ์ละการ
รบัรู้พื้นท่ีภายในโรงพยาบาลระดบัปฐมภมิูเพ่ือรองรบักิจกรรมผูส้งูอายุ”  
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- อาจารยผ์ูส้อนวชิาออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน 8 ในหลกัสตูรวชิาสถาปตัยกรรมศาสตรบ์ณัฑติ 
(สาขาสถาปตัยกรรมภายใน) คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย 

7. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าการวิจยัว่าเป็นผูอ้ านวยการแผนงานวิจยั หวัหน้าโครงการวิจยั หรือผูร่้วม
วิจยัในแต่ละผลงานวิจยั  

สาทนิี ว่องกี,่สมชาย สุพิสาร,เฉลมิขวญัโชตพินัธ(์2554)สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของบา้นดนิกรณศีกึษา 
บา้นดนิในจงัหวดัยโสธร ชยัภูมแืละอุบลราชธานี วารสารวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก4(2) 113-120 

สมชาย สพิุสาร,สริโิสภา องคณานุวงศ(์2554)การพฒันาศกัยภาพรปูแบบโฮมสเตยข์องชุมชนไทยทรงด า(ลาว
โซ่ง)เพื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์อยา่งยัง่ยนื ต.ดอนมะนาว อ.สองพีน้่อง จ.สุพรรณบุร ี รายงานสบื
เนื่องจากการประชุมวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลครัง้ที ่  4  ระหว่างวนัที ่13-16 ธนัวาคม  
2554 หน้า  341-346 ณ โรงแรมชลจนัทร ์จ.ชลบุร ี

สมชาย สพิุสาร,สาทนิี วฒันกจิ (2555)  ศกึษาการระบายอากาศโดยธรรมชาตทิีส่มัพนัธก์บัช่องเปิดเพื่อลด
ภาระความรอ้นในบา้นพกัอาศยัในช่วงกลางคนื วารสารวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก  6(1) 70-74 

สาทนิี   วฒันกจิ, และสมชาย   สพิุสาร. (2558). การศกึษาเกณฑใ์นการออกแบบเฟอรน์ิเจอรช์ุดครวัส าหรบั 
ผูพ้กิารทางการเคลื่อนไหวผูใ้ชเ้กา้อีล้อ้เขน็. วารสารสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก, 4(1), 15-20.   

สมชาย สพิุสาร, และปฐัมาภรณ์  สว่างวงษ์. (2558). การออกแบบเพื่อคนทัง้มวลกบัระบบขนส่งมวลชนบน
เสน้ขนานของความเจรญิ. ในการประชุมสมัมนาทางวชิาการระดบัชาตดิา้นคนพกิารครัง้ที ่ 7  
เมือ่วนัที ่ 20 สงิหาคม 2558 (น.557-565). กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรตแิละ 
กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร.  

สริโิสภา ก่อสกุล,สมชาย สพิุสาร,ชยัชาญวงศก์ระจา่ง,ปฐัมาภรณ์ สว่างวงษ์,สุวนิยั อนิทรศกัดิ,์ถริ รุง่เลศิศร ี 
(2563) การศกึษาการออกแบบสรา้งสรรคพ์ืน้ทีเ่พื่อการพกัผ่อนทีใ่ชก้ระบวนการ Universal Design  ใน
การใหบ้รกิารเชงิธุรกจิการท่องเทีย่วกรณศีกึษาเมอืงโบราณ จ.สมทุรปราการ ในการประชุมวชิาการดา้น
การศลิปะและการออกแบบ มทร.รตันโกสนิทร ์(ภาคโปสเตอร)์  ครัง้ที2่วนัที ่6-12มนีาคม 2563 

สมชาย สพิุสาร,
 
สุชาดา ทา้วลอม,

 
ประทปี วจิติรศรไีพบลูย,์สาโรจน์ ไวยคงคา(2563)การออกแบบสตัวน์ าโชค

งานกฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครัง้ที ่ 36 “ตะวนัออกเกมส”์ การประชุมสมัมนาวชิาการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ครัง้ที.่ 13 วนัที ่6-8กนัยายน 2563 
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งานวิจยัท่ีด าเนินการแล้วเสรจ็ 
สมชาย สพิุสาร.(2556) การศกึษาความเหมาะสมของวสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ชภ้ายในอาคารสาธารณะเพื่อการ

ออกแบบส าหรบัมวลชน  
สมชาย สพิุสาร(2558) การมสี่วนรว่มของชุมชนในการอนุรกัษ์ พฒันาและฟ้ืนฟูย่านชุมชนตลาดเก่ากบนิทรบ์ุร ี

จ.ปราจนีบุรอี 
สมชาย สพิุสาร(2559)  เกา้อีท้รงตวัส าหรบัเดก็พกิารทางสมองประเภทซพี ีอาย ุ3-6  ปี 
สริโิสภา ก่อสกุล,สมชาย สพิุสาร(2561) การศกึษาการออกแบบสรา้งสรรคพ์ืน้ทีเ่พื่อการพกัผ่อนทีใ่ช้

กระบวนการ Universal Design   ในการใหบ้รกิารเชงิธุรกจิการท่องเทีย่วกรณีศกึษาเมอืงโบราณ จ.
สมทุรปราการ 

งานวิจยัท่ีก าลงัด าเนินการ 
สริโิสภา ก่อสกุล,สมชาย สุพิสาร โครงการวจิยัที ่ 1 การออกแบบชุดครวัเสรมิส าหรบัแมบ่า้นผูส้งูวยั(2563)น.
สกสว. 53-2563 
 สริโิสภา ก่อสกุล, สมชาย สพิุสาร,ปฐัมาภรณ์ สว่างวงษ์ ผูร้ว่มวจิยั โครงการวจิยัยอ่ยที ่3.3 การพฒันาบรรจุ
ภณัฑผ์ลตินมแพะเป็นอาหารสุขภาพ(2563) น.สกสว. 44-2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวติัผูร่้วมวิจยั  
  1.ช่ือ – สกลุ    (ภาษาไทย)           นางสาวสริโิสภา  องคณานุวงศ์ 
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                       (ภาษาองักฤษ)     Ms.  SIRISOPA  ONGKANANUWONG 
  2.รหสัประจ าตวัประชาชน           3 1101 02397 26 4 
  3.ต าแหน่งปัจจบุนั 
  อาจารยส์าขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน   
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย 

เงนิเดอืน 36,830 บาท)  เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั 16ชัว่โมง : 1สปัดาห ์
4.หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร และ
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 

           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย 
           225  ถนนพญาไท  เขตปทุมวนั  กรงุเทพฯ 10330 โทร.  02-252-7029  ต่อ 28 
           Mobile phone : 080-4470550  E-mail : MODECORATION22@gmail.com 
  5.ประวติัการศึกษา 

- ศลิปบณัฑติ  (ออกแบบตกแต่งภายใน) มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ พ.ศ. 2543 
- สถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (สถาปตัยกรรมภายใน) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั พ.ศ. 2548 
6.สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบสุาขาวิชาการ  

- ปรญิญาตร ี พืน้ฐานการออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน 
- ปรญิญาตร ี การออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน2   
- ปรญิญาตร ี การออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน3 
- ปรญิญาตร ี การออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน5 
- ปรญิญาตร ี การออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน8 
- ปรญิญาตร ี วทิยานิพนธ์    
- ปรญิญาตร ี โครงสรา้งสถาปตัยกรรมภายใน4    
- ปรญิญาตร ี ประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรมเครือ่งเรอืน     
- ปรญิญาตร ี สมัมนา      
- ปรญิญาตร ี แนวความคดิในการออกแบบสน.      

7.  ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพ
ในการท าการวิจยัว่าเป็นผูอ้ านวยการแผนงานวิจยั หวัหน้าโครงการวิจยั หรือผูร่้วมวิจยั
ในแต่ละผลงานวิจยั  
  7.1  ผูอ้ านวยการแผนงานวิจยั  - 

7.2  หวัหน้าโครงการวิจยั :  
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ผูร่้วมวิจยั  
1.1 ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย)  นางสาวปฐัมาภรณ์  สว่างวงษ์ 

   (ภาษาองักฤษ)  Miss Patamaporn Sawangwong 
1.2 เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  3100901287451 
1.3 ต าแหน่งปัจจบุนั 

อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์   
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย  

เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั  16 ชัว่โมง ต่อสปัดาห ์
1.4 หน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได้ 

สาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

 เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย  225  ถนนพญาไท  เขตปทุมวนั  

กรงุเทพฯ  10330 โทร.  02-252-7029  ต่อ 28 Mobile phone : 089-678-5129 E-mail :   

Blueculture64@gmail.com  

 

1.5 ประวติัการศึกษา 

วฒิุการศึกษาท่ีได้รบัจากอดีตจนถึงปัจจบุนั 
                  -  วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ  (เทคโนโลยสีถาปตัยกรรม) สถาบนัราชภฎัจนัทรเกษม พ.ศ. 2544 
    -  ศลิปมหาบณัฑติ (การออกแบบภายใน) มหาวทิยาลยัศลิปกร พ.ศ. 2555 

1.6 สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบสุาขาวิชาการ  
สาขาวชิาการ  ปรชัญา  กลุ่มวชิา  สถาปัตยกรรม 
1.7 ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจยัว่าเป็นผูอ้ านวยการแผนงานวิจยั หวัหน้าโครงการวิจยั หรือผูร่้วมวิจยัใน
แต่ละผลงานวิจยั  

 สริโิสภา องคณานุวงศ์ , ปัฐมาภรณ์ สว่างวงษ์,สุวนิยั อนิทรศกัดิ,์สมชาย สุพสิาร ,ชยัชาญ 
วงศก์ระจ่าง,ถริ รุง่เลศิศร ี (2562).การศกึษาออกแบบสรา้งสรรคพ์ืน้ทีเ่พื่อการพกัผ่อนทีใ่ชก้ระบวนการ 
Universal Design  เผยแพรบ่ทความวจิยัสจูบิตัร (หน้า 85) การแสดงผลงานศลิปะและการออกแบบแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ที ่ 2 ประจ าปี 2562 วนัที ่ 6 มนีาคม 2563 ณ อาคารศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ศาลายา  สดัส่วนในผลงานวจิยัรอ้ยละ 50  
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ผูร่้วมวิจยั  
1. ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)   นางสาวมธุรส  ชาวไร่ปราณ 

             ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)  Miss.Maturose  Chaoraiparn 
 2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  3 7706 00294 86 1 
 3. ต าแหน่งปัจจบุนั   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาออกแบบอุตสาหกรรม 

                เงินเดือน    25,230 บาท 
    เวลาท่ีใช้ท าวิจยั   16 (ชัว่โมง : สปัดาห)์ 

 4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส ์(e-mail)  

 สาขาวชิาออกแบบอุตสาหกรรม คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย 
 225  ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม ่ เขตปทุมวนั  กรงุเทพมหานคร  10330  

โทรศพัท ์0-2252-7029 , 0-2252-2736-8 ต่อ 29   มอืถอื 089 9360355  
โทรสาร 0-2252-7580  E-mail address :   chavraiparn@gmail.com 

 5. ประวติัการศึกษา 
ปริญญาตรี สถาปตัยกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (ออกแบบอุตสาหกรรม) สถ.บ 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา วทิยาเขตภาคพายพั จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ปริญญาโท สถาปตัยกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ (สถ.ม) สาขาวชิาศลิปอุตสาหกรรม   

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
 6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบสุาขาวิชาการ 

    สาขาวชิาการ  ปรชัญา  กลุ่มวชิา  สถาปัตยกรรม 
 7. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าการวิจยัว่าเป็นผูอ้ านวยการแผนงานวิจยั หวัหน้าโครงการวิจยั หรือผูร่้วมวิจยัใน
แต่ละผลงานวิจยั  

 
 7.1 ผูอ้ านวยการแผนงานวิจยั : ช่ือแผนงานวิจยั 

  - ไมม่ ี
 7.2 หวัหน้าโครงการวิจยั : ช่ือโครงการวิจยั  
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  1) แนวทางในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยฟ้ืนฟูส าหรบัผูพ้กิารทางขาตัง้แต่ท่อนล่างลงไป 
  2) การออกแบบและการจดัการทางกายภาพส าหรบัผูสู้งอายใุนอาคารทาง พุทธศาสนา 
  3) การจดัท าฐานขอ้มลูทางวฒันธรรมของยา่นชุมชนตลาดเก่ากบนิทรบ์ุร ี จงัหวดัปราจนีบุร ี
  4) การบูรณาการภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทางศลิปหตัถกรรมพืน้บา้น กรณศีกึษา  เอกลกัษณ์
เฉพาะถิน่ ผา้ทอมอืบา้นโนนกุ่ม ชุมชนชาวไทยวน อ าเภอสคีิว้ จงัหวดั นครราชสมีา 

  5) การศกึษารายการประกอบอาคารทางสถาปตัยกรรม “บา้นเสายองหนิ” 
 หมูบ่า้นภผูกัไซ่ อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
 

 7.3. งานวิจยัท่ีท าเสรจ็แล้ว: ช่ือผลงานวิจยั ปีท่ีพิมพ ์การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 
เร่ือง) 

 1) การออกแบบเกา้อีพ้กัผ่อนส าหรบัผูส้งูอายุจากวสัดุเหลอืใชจ้ากฟางขา้ว 
  แหล่งทุน เงนิงบประมาณเงนิรายได ้ปี 2556 
   สถานะภาพ  ผูร้ว่มงานวจิยั 

2) แนวทางในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยฟ้ืนฟูส าหรบัผูพ้กิารทางขาตัง้แต่ท่อนล่างลงไป  
   แหล่งทุน เงนิงบประมาณเงนิรายได ้ปี 2556 
   สถานะภาพ  ผูร้ว่มงานวจิยั 

  3) การออกแบบและการจดัการทางกายภาพส าหรบัผูสู้งอายใุนอาคารทาง พุทธศาสนา 
   แหล่งทุน เงนิงบประมาณแผ่นดนิ ปี 2558 
   สถานะภาพ  หวัหน้าโครงการ 

  4) การจดัท าฐานขอ้มลูทางวฒันธรรมของยา่นชุมชนตลาดเก่ากบนิทรบ์ุร ี จงัหวดัปราจนีบุร ี
   แหล่งทุน เงนิงบประมาณแผ่นดนิ ปี 2558 
   สถานะภาพ  หวัหน้าโครงการ 

  5) การบูรณาการภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทางศลิปหตัถกรรมพืน้บา้น กรณศีกึษา  เอกลกัษณ์
เฉพาะถิน่ ผา้ทอมอืบา้นโนนกุ่ม ชุมชนชาวไทยวน อ าเภอสคีิว้ จงัหวดั นครราชสมีา 

   แหล่งทุน เงนิงบประมาณแผ่นดนิ ปี 2558 
   สถานะภาพ  หวัหน้าโครงการ 

6) การศกึษารายการประกอบอาคารทางสถาปตัยกรรม “บา้นเสายองหนิ” 
 หมูบ่า้นภผูกัไซ่ อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์    
     แหล่งทุน เงนิงบประมาณแผ่นดนิ ปี 2559 

   สถานะภาพ  หวัหน้าโครงการ 
 7.4 งานวิจยัท่ีก าลงัท า: ช่ือข้อเสนอการวิจยั แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจยัว่าได้ท าการ

วิจยัลลุ่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
  - ไมม่ ี
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หมายเหตุ 1. กรณทีีห่น่วยงานมไิดท้ าการวจิยัเองแต่ใชว้ธิจีดัจา้ง โปรดใช ้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอยีด
ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดไวใ้หม้ากทีสุ่ด พรอ้มทัง้แนบแบบขอ้ก าหนด (terms of reference - 
TOR) การจดัจา้งท าการวจิยัดว้ย 

 2. กรณเีป็นโครงการวจิยัต่อเนื่องทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณทีผ่่านมา และ
นกัวจิยัมคีวามประสงคจ์ะเสนอของบประมาณการวจิยัในปีงบประมาณต่อไป  
ตอ้งจดัท าโครงการวจิยัประกอบการเสนอของบประมาณดว้ย 

 3. ระบุขอ้มลูโดยละเอยีดในแต่ละหวัขอ้อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ 
ในการประเมนิผล 

 4. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารใชส้ตัว ์ ใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พื่องานทาง
วทิยาศาสตร ์สภาวจิยัแห่งชาต ิและจดัท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรอง จ านวน 2 ชุด 

 5. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารท าวจิยัในคนใหป้ฏบิตัติามจรยิธรรมการวจิยัในคน และจดัท าเอกสาร
แนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรองการอนุมตัใิหด้ าเนินการวจิยัหรอื Certiftcate of Approval ทีอ่อก
โดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั จ านวน 2 ชุด 

 6. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารด าเนินการวจิยัดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพใหป้ฏบิตัติามแนวทาง
ปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพส าหรบัการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่
หรอืพนัธุวศิวกรรม และจดัท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรองการอนุมตัใิหด้ าเนินการ
วจิยัดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพทีอ่อกโดยคณะกรรมการดา้น 
ความปลอดภยัทางชวีภาพของสถาบนั จ านวน 2 ชุด 

หมายเหตุ 1. กรณทีีห่น่วยงานมไิดท้ าการวจิยัเองแต่ใชว้ธิจีดัจา้ง โปรดใช ้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอยีด
ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดไวใ้หม้ากทีสุ่ด พรอ้มทัง้แนบแบบขอ้ก าหนด (terms of reference - 
TOR) การจดัจา้งท าการวจิยัดว้ย 

 2. กรณเีป็นโครงการวจิยัต่อเนื่องทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณทีผ่่านมา และ
นกัวจิยัมคีวามประสงคจ์ะเสนอของบประมาณการวจิยัในปีงบประมาณต่อไป  
ตอ้งจดัท าโครงการวจิยัประกอบการเสนอของบประมาณดว้ย 

 3. ระบุขอ้มลูโดยละเอยีดในแต่ละหวัขอ้อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ 
ในการประเมนิผล 

 4. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารใชส้ตัว ์ ใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พื่องานทาง
วทิยาศาสตร ์สภาวจิยัแห่งชาต ิและจดัท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรอง จ านวน 2 ชุด 

 5. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารท าวจิยัในคนใหป้ฏบิตัติามจรยิธรรมการวจิยัในคน และจดัท าเอกสาร
แนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรองการอนุมตัใิหด้ าเนินการวจิยัหรอื Certiftcate of Approval ทีอ่อก
โดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั จ านวน 2 ชุด 

 6. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารด าเนินการวจิยัดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพใหป้ฏบิตัติามแนวทาง
ปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพส าหรบัการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่
หรอืพนัธุวศิวกรรม และจดัท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรองการอนุมตัใิหด้ าเนินการ
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วจิยัดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพทีอ่อกโดยคณะกรรมการดา้น 
ความปลอดภยัทางชวีภาพของสถาบนั จ านวน 2 ชุด 

__________________________________ 
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แบบเสนอโครงการวิจยั (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพฒันาศกัยภาพ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยัและ
นวตักรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เป้าหมายท่ี 1 2 และ 3) 

------------------------------------ 
 ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาไทย) การออกแบบศูนยก์ารเรยีนรู ้Creativity & Universal Design สวน
พฤกษศาสตร ์
  ราชมงคล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจนัทบุร ี
              (ภาษาองักฤษ) Creativity & Universal Design Center Design of Rajamangala Garden,   
  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Chanthaburi 
 Campus 
 ช่ือชุดโครงการวิจยั (ภาษาไทย)
 .....................................................................................................................
...... 
                 (ภาษาองักฤษ)
 .....................................................................................................................
...... 
ช่ือแผนบรูณาการ (ภาษาไทย)   
………………………………………………………............................................................. 
(ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………............................................................. 

ส่วน ก    : ลกัษณะโครงการวิจยั 
โครงการวจิยัใหม่ 

 โครงการวจิยัต่อเนื่อง  
     ระยะเวลา ....... ปี ………เดอืน ปีนี้เป็นปีที ่....... (ระยะเวลาด าเนินการวจิยัไมเ่กนิ 5 ปี) 
 
1. ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 
ยทุธศาสตร ์  3. ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
  เป้าประสงค ์  การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์
  

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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      ยทุธศาสตร ์     1. การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
    เป้าประสงค ์   -ไมต่อ้งระบุ-                                                                               
3. ยทุธศาสตรวิ์จยัและนวตักรรมแห่งชาติ 20 ปี 
        ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตรท์ี ่2: การวจิยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์ 2) คนไทยในศตวรรษที ่21 
 แผนงาน -   
4. ยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติรายประเดน็  
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
(อพ.สธ.) 
5. อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย 
  ไมส่อดคลอ้ง 
6. ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน  
เป็นองคก์รทีม่ศีกัยภาพดา้นการวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ 
 
ส่วน ข : องคป์ระกอบในการจดัท าโครงการวิจยั  
 1. ผูร้บัผิดชอบ 

 ค าน าหน้า  ช่ือ-สกลุ 
 ต าแหน่งใน
โครงการ 

 สดัส่วนการ
มีส่วนร่วม 

 เวลาท่ีท าวิจยั 
(ชัว่โมง/
สปัดาห์) 

นางสาว สริโิสภา องคณานุวงศ์ หวัหน้าโครงการ 50% 16 
นางสาว ปฐัมาภรณ์ วงษ์สว่าง ผูร้ว่มวจิยั 20% 16 
นาย สุวนิยั อนิทรศกัดิ ์ ผูร้ว่มวจิยั 15% 16 
นาย ถริ รุง่เลศิศร ี ผูร้ว่มวจิยั 15% 16 
นาย สมสชิฌน์ บรมธนรตัน์ ทีป่รกึษาการท าวจิยั 

       
2. สาขาการวิจยัหลกั OECD      สงัคมศาสตร ์     
  สาขาการวิจยัย่อย OECD      6.4 มนุษยศาสตร ์: ปรชัญา จรยิธรรมและศาสนา 
  ด้านการวิจยั                       สงัคม/มนุษยศาสตร ์
3. สาขา ISCED           UNESCO1:  62 : SCIENCES OF ARTS AND LETTERS 
                                          UNESCO2:  62 01 04   INTERIOR ARCHITECTURE 
4. ค าส าคญั (keyword) 
       ค าส าคญั (TH) การออกแบบ ,ศูนยก์ารเรยีนรู ้,สวนพฤกษศาสตร,์การออกแบบเพื่อคนทัง้มวล 
  ค าส าคญั (EN)    Design ,Learning Center ,Botanical Garden,Universal Design 
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5. ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจยั          
  ตามหนงัสอืที ่พว๐๐๐๑ (อพ) ๘๕๑๓/๒๕๕๙ ลงวนัที ่ ๑ มถุินายน ๒๕๕๙ โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรม
พชือนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ ส านกัพระราชวงั ขอรบัทราบแผนปฏบิตังิานและงบประมาณในการด าเนินงาน
สนองพระราชด ารโิครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และมติการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก (อพ.สธ.-มทร.ตะวนัออก)ครัง้ที่๑/๒๕๕๙ วนัที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ณ.หอ้งประชุมอาคารวทิยบรกิาร วทิยาเขตจนัทบุร ีจงัหวดัจนัทบุร ีเหน็ชอบใหแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก เพื่อจดัท าแผนแม่บท แผนปฏบิตังิานและงบประมาณ ใหเ้ป็นไปตามกรอบกจิกรรม นัน้เพื่อใหก้าร
จดัท าแผนแมบ่ท อพ.สธ. ระยะ๕ ปีทีห่ก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔)   
 ในการด าเนินงานสนองพระราชด าร ิฯ โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของมหาวทิยาลยั ฯ โดยคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตรร์่วม
ประชุมในวนัจนัทรท์ี ่๒๑ กนัยายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นไปตามกรอบการด าเนินงานทัง้ ๓ กรอบ ๘ กจิกรรมอย่างมี
ประสทิธภิาพ สอดคล้องกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของโครงการ  ในโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือัน
เน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์  ได้ให้ความส าคญักบัโครงการ
อนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.)  
ร่วมกบัวทิยาเขตจนัทบุร ีการจดักจิกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร สรา้งสวนพฤกษศาสตรภ์ายใน
มหาวทิยาลยั ซึ่งคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร์ทรพัยากรอาจารยใ์นด้านการออกแบบทาง
สถาปตัยกรรมทัง้ภายนอกและภายใน จึงเล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้ร่วมท าการออกแบบส่งเสริมสวน
พฤกษศาสตร์ของทางวิทยาเขตจนัทบุรใีห้เกิดประโยชน์ใช้สอยต่อเยาวชนและเพื่อคนทัง้มวล (Universal 
Design)ในกจิกรรมที ่๓ กจิกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร โดยมแีนวทางการด าเนินกจิกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 
ในแนวทางที ่6 คอื การด าเนินงานในรปูของสวนพฤกษศาสตร ์สวนรกุขชาต ิสวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพชื
ในสถานศกึษา โดยมรีะบบฐานขอ้มลู ทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต สนองพระราชด ารฯิ  
 โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขตจนัทบุร ีมพีื้นทีใ่ช้ส าหรบัประกวดกลว้ยไมใ้นงาน 
“ราชมงคลรกัษ์เหลอืงจนัท์วนัดอกไมบ้าน”ประมาณ 1 ไร่ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการจดัสวนพฤกษศาสตร ์
รวบรวมพนัธุ์พชืชนิดต่างๆ ทมีชีวีติ  จดัปลูกตามความเหมาะสมกบัสภาพถิ่นอาศยัเดมิ  พนัธุ์พชืที่ท าการ
รวบรวมไว้นัน้เช่นกล้วยไม้พื้นเมือง เฟิร์น พชืสมุนไพร และสบัปะรดส ีจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถด าเนินการสวน
พฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย  อีกทัง้ใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขตจนัทบุร ีมสีภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตทิีร่่มรื่นสวยงาม
และมพีรรณไมธ้รรมชาติเป็นจ านวนมาก    เพื่อเป็นสื่อให้เยาวชนนัน้ได้ใกล้ชดิกบัพชืพรรณไม้ เหน็คุณค่า
ประโยชน์  ความสวยงาม  อนัก่อใหเ้กดิความคดิทีจ่ะอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืต่อไป  นอกจากนี้ กจิกรรมทัง้หลาย
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สามารถด าเนินการได้ในพื้นที่มหาวทิยาลยั  เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆได้ ทางคณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปตัยกรรมศาสตรจ์งึเลง็เหน็ความส าคญัจงึร่วมมอืศกึษาการออกแบบศูนยก์ารเรยีนรูส้วนพฤกษศาสตรร์าช
มงคล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขตจนัทบุร ีเพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลและการเผยแพร่
ความรูเ้กีย่วกบัพนัธุไ์ม ้ เป็นแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจเพื่อเป็นสื่อใหเ้ยาวชนไดใ้กลช้ดิกบัพชืพรรณไม้ 

     

 
     

ภาพท่ี 1 พืน้ทีใ่ชส้ าหรบัประกวดกลว้ยไมใ้นงาน “ราชมงคลรกัษ์เหลอืงจนัทว์นัดอกไมบ้าน”ประมาณ 1 ไร ่เป็น
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการจดัสวนพฤกษศาสตร ์รวบรวมพนัธุพ์ชืชนิดต่างๆ ทมีชีวีติ   

 
6. วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั          
  1. เพื่อเขา้รว่มสนองพระราชด ารโิครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ  
  2. ศกึษาพฤตกิรรมและกจิกรรมผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิารและประโยชน์ใชส้อยศูนยก์ารเรยีนรูส้วน
พฤกษศาสตรร์าชมงคล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจนัทบุร ี
  3. เพื่อการออกแบบศูนยก์ารเรยีนรู ้Creativity & Universal Design สวนพฤกษศาสตรร์าชมงคล
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขตจนัทบุร ีเพื่อเป็นแหล่งขอ้มลูและการเผยแพร ่ 
ความรูเ้กี่ยวกบัพนัธุไ์ม ้ เป็นแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจเพื่อเป็นสื่อใหเ้ยาวชนไดใ้กลช้ดิกบัพชืพรรณไม ้ 
โดยใชห้ลกัการUniversal Design  
7. ขอบเขตของโครงการวิจยั          
ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอบเขตของการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
                    7.1 ขอบเขตการศกึษาขอ้มลูการศกึษาการออกแบบศูนยก์ารเรยีนรู้Creativity & Universal 
Design สวนพฤกษศาสตรร์าชมงคล   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขตจนัทบุร ี
    7.1.1ศกึษาจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งสวนพฤกษศาสตร ์ศูนยก์ารเรยีนรู ้ 
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    7.1.2 ศกึษารปูแบบและพฤตกิรรมกจิกรรมผูใ้ชอ้าคาร สวนพฤกษศาสตร ์ ศูนยก์าร
เรยีนรู ้
    7.1.3  ศกึษาทางกายภาพของสภาพแวดลอ้ม ดา้นพืน้ที ่และงบประมาณ 
  7.2 ตวัแปรทีท่ าการศกึษา 
                               7.2.1 ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรยีนรูC้reativity & Universal Design สวน
พฤกษศาสตรร์าชมงคล   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขตจนัทบุรี 
    7.2.2 ตวัแปรตามไดแ้ก่  
- ความพงึพอใจในกระบวนการการออกแบบศูนยก์ารเรยีนรู้Creativity & Universal Design สวนพฤกษศาสตร์
ราชมงคล   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขตจนัทบุร ี
 
 - ตน้ทุนในการก่อสรา้งศูนยก์ารเรยีนรู้Creativity & Universal Design สวนพฤกษศาสตรร์าชมงคล   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขตจนัทบุร ี
 
                     7.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ในการศกึษางานวจิยัครัง้นี้เพื่อใหง้านวจิยับรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ ไดก้ าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
ในการวจิยั ดงันี้   
- ประชากรไดแ้ก่ บุคคลภายในองคก์ร เช่น อาจารย ์เจา้หน้าที ่นกัศกึษา  
                     บุคคลภายนอก ผูม้าตดิต่อ ประชาชนในและนอกพืน้ที ่นกัท่องเทีย่ว 
 สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู 
               สวนพฤกษศาสตรร์าชมงคลอยูใ่นอณาเขตของพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยตีะวนัออก วทิยา
เขตจนัทบุรเีนื้อทีป่ระมาณ 1 ไรท่ีเ่หมาะสมในการจดัสวนพฤกษศาสตร ์โดยแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 3 Area 
1.  Learning  Area รวบรวมพนัธุพ์ชืชนิดต่างๆ ทมีชีวีติ  จดัปลกูตามความเหมาะสมกบัสภาพถิน่อาศยั 
เดมิ  พนัธุพ์ชืทีท่ าการรวบรวมไวน้ัน้เช่นกลว้ยไมพ้ืน้เมอืง เฟิรน์ พชืสมนุไพร และสบัปะรดส ีจะเป็น
แหล่งขอ้มลูและการเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัพนัธุไ์ม ้ใชใ้นการศกึษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขตจนัทบุร ี
2. Play Ground Area แหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจ สวนสนุกการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ  
รา้นกาแฟ อาหารทานเล่น  
3. Service Area พืน้ทีห่อ้งน ้าสาธารณะ ,หอ้งควบคุมระบบน ้า-ไฟ ,ส านกังานศูนยพ์ฤกษศาสตรร์าช
มงคล 
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ภาพท่ี 2 แนวคดิการแบ่งพืน้ทีใ่นการออกแบบสวนพฤกษศาสตร ์
 
8. ทฤษฎี สมมติุฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจยั          
 

 

ภาพท่ี 3 กรอบแนวคดิของโครงการวจิยั 
สมมติฐานการวิจยั  
          การออกแบบพืน้ทีศู่นยก์ารเรยีนรู ้Creativity & Universal Design สวนพฤกษศาสตรร์าชมงคล 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจนัทบุร ีจะเป็นการสรา้งสรรคพ์ืน้ทีเ่พื่อการเรยีนรูส้ าหรบั
เยาวชนเกดิความรกัต่อพชืพนัธุธ์รรมชาต ิและเป็นการส่งเสรมิพืน้ทีส่วนพฤกษศาสตรใ์หเ้หมาะสมกบัการใช้
งานต่าง ๆได ้
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวข้อง          

● ความหมายความส าคญัของสวนพฤกษศาสตร ์

สวนพฤกษศาสตร ์เป็นสถาบนัทางวชิาการทีเ่ป็นแหล่งรวบรวมพรรณพชืต่าง ๆ เอาไวเ้พื่อท าการอนุรกัษ์ 
ศกึษา วจิยัทางวทิยาศาสตรโ์ดยเฉพาะทางดา้นพฤกษศาสตรห์รอืวทิยาศาสตรว์่าดว้ยพชื โดยมากจะมกีารปลกู
รวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู ่ตามแต่ละนโยบาย ลกัษณะพืน้ที ่และงบประมาณของสวนพฤกษศาสตรน์ัน้ ๆ เช่น 
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สวนกลว้ยไม ้สวนสมนุไพร สวนพชืใหส้ ีสวนพชืมพีษิ หรอื ตามการจดัจ าแนกพชืเป็นวงศต่์าง ๆ เช่น วงศ์
ปาลม์ วงศข์งิข่า เป็นตน้ โดยสวนพฤกษศาสตรท์ีม่มีาตรฐานจะมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั เช่น แปลงรวบรวม
พรรณพชื หอ้งสมดุ หอพรรณไม ้หอ้งปฏบิตักิาร นอกจากงานดา้นอนุรกัษ์พชืแลว้ ยงัเป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นพชื
ส าหรบัการศกึษาของนกัวจิยั นกัเรยีนนกัศกึษา หรอืตอบสนองต่อการเป็นแหล่งท่องเทีย่วและสถานพกัผ่อน
หยอ่นใจ ซึง่แนวโน้มในปจัจุบนัสวนพฤกษศาสตรจ์ะตอ้งตอบสนองต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์เช่น การเป็น
แหล่งพนัธุกรรมใหแ้ก่ชุมชนในทอ้งถิน่    (อา้งองิจากhttps://th.wikipedia.org/wiki) 

● เอกสารประกอบคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

องคป์ระกอบท่ี 1 การจดัท าป้ายชื่อพรรณไม ้

1) ตวัอยา่งพรรณไมแ้ละการศกึษาพรรณไม้ 

   การเกบ็และรกัษาตวัอยา่งพนัธุไ์ม ้

  - ตวัอยา่งป้ายขอ้มลูตดิตวัอยา่งพนัธุไ์ม ้

  - ขอ้เสนอแนะจากนกัพฤกษศาสตรท์ีโ่รงเรยีนสมาชกิจะตอ้งท าความเขา้ใจ 

  - การจดัเกบ็และระบบการจดัเกบ็ตวัอยา่งพนัธุไ์ม้ 

  - การศกึษาพรรณไมใ้นสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน (ก.๗-๐๐๓) 

2) ทะเบยีนพรรณไมแ้ละภาพถ่ายพรรณไม ้

  - คู่มอืการท าทะเบยีนพรรณไม ้

  - ชื่อพรรณไม ้

  - ลกัษณะวสิยัและถิน่อาศยั 

  - แนวทางการถ่ายภาพพรรณไมเ้พื่องานดา้นพฤกษศาสตร ์

  - หนงัสอื ชื่อพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย ดร.เตม็ สมตินินัทน์ 

3) ป้ายชื่อพรรณไม ้

  - การท าป้ายชื่อพรรณไม ้

4) ผงัพรรณไม ้

องคป์ระกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเ้ขา้ปลกูในโรงเรยีน 

การจดัภูมทิศัน์ หรอืการจดัสวน  (Landscape) 

  การออกแบบจดัสวน  นับเป็นการออกแบบเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์  และระหว่าง
มนุษยต่์อธรรมชาต ิ ปจัจุบนัธรรมชาตถิูกท าลายลงอย่างมาก  ความส าคญัของการจดัสวนก็มคีุณค่ามากขึ้น   
ทัง้ในด้านการอนุรกัษ์ธรรมชาติ  การจดัวางผงัเมอืง  การก าหนดพื้นที่สเีขยีว  การก าหนดเขตอุตสาหกรรม  
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และเขตทีอ่ยู่อาศยั  เป็นสิง่ทีต่้องด าเนินการอย่างถูกต้องตามหลกัวชิา  การออกแบบจดัสวนไม่ว่าจะขนาดเลก็
หรอืใหญ่จะต้องระลกึเสมอว่า   ต้องออกแบบให้มคีวามส าพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม  อนัรวมไปถงึสภาพพื้นที ่  
รปูแบบของสถาปตัยกรรมสิง่ก่อสรา้ง  มคีวามสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้ม  และยงัจะต้องออกแบบใหส้อดคลอ้ง
กบัพฤตกิรรมของผูค้นในสงัคมนัน้ๆดว้ย  การออกแบบเพื่อการจดัสวนจงึไม่ใช่เป็นงานทีท่ าลายสภาพแวดลอ้ม  
แต่เป็นงานทีต่อ้งเสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มของส่วนรวมใหด้ขีึน้ 

ความหมาย 

  การจดัสวน หมายถงึ การจดัตกแต่งและปรบัปรุงพืน้ทีใ่หเ้กดิความสวยงาม ควบคุม และเสรมิสรา้งให้
สภาพแวดลอ้มเหมาะสมเพื่อเอือ้ประโยชน์ และเกดิความสะดวกสบายในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ 

  จดัสวนไม่ใช่เพยีงแค่การปลูกต้นไมเ้พยีงอย่างเดยีวหากต้องท าให้เกดิความงาม บนัดาลความสุขให้
เกดิขึน้ในจติใจและอารมณ์ของผู้คน สอดคล้องกบัความต้องการด้านสภาพความเป็นอยู่และการท ากจิกรรม
ต่างๆของผูเ้ขา้ไปใชส้วนอกีดว้ย    

ประโยชน์ของการจดัสวน 

1. การจดัสวนท าใหเ้กดิการดแูลพืน้ทีอ่ยา่งด ี  มขีอบเขตแน่นอน  เกดิความปลอดภยัในการใชพ้ืน้ที่ 

2. การจดัสวนเป็นการช่วยลดมลภาวะต่างๆ  เช่น  เสยีงรบกวน  ฝุ่น  ลม  แสงแดด  ด้วยการออกแบบมา
ควบคุม  เพราะการจดัสวนเป็นการควบคุมและสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมน่าอยู่ 

3. การจดัสวนท าใหพ้ืน้ทีส่ะอาด  อากาศบรสิุทธิ ์ ควบคุมระดบัอุณหภูม ิ แสงแดด  ใหอ้ยู่ในสภาพทีเ่หมาะสม
กบัความตอ้งการ  

4. การจดัสวนช่วยใหม้กีารวางแผนการใชพ้ืน้ที ่ ทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ดมสีดัส่วน  ขอบเขต
ทีเ่หมาะสมแน่นอน  เช่น  บรเิวณพกัผ่อนส่วนตวั  บรเิวณออกก าลงักาย  พืน้ทีส่วนครวั  สนามเดก็เล่น  สวน
ไมด้อกไมป้ระดบั  หรอืพืน้ทีใ่ชส้อยอื่นๆ 

5. การจดัสวนช่วยแกไ้ขและปิดบงัสภาพแวดลอ้มทีไ่มน่่าด ู และยงัแก้ไขการพงัทลาย  การเสื่อมโทรมของหน้า
ดนิอกีดว้ย 

6. การจดัสวนช่วยใหเ้กดิความสุขทางดา้นจติใจ  เพราะไดใ้กลช้ดิกบัธรรมชาตแิละพชืพรรณ 

รปูแบบของสวน 

  การปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพื่อคน้หาสิง่ทีด่กีว่าอยู่เสมอนับเป็นธรรมชาตขิองมนุษยจ์งึเป็นผลท าใหง้าน
ออกแบบทุกดา้นพฒันาไปอยา่งกวา้งขวาง สวนไดถู้กแบ่งไวเ้ป็น ๒ แบบใหญ่ๆ  คอืสวนแบบประดษิฐ ์(Formal   
style)  และสวนแบบธรรมชาต ิ (Informal  style)  แต่ในปจัจุบนัยงัมรีปูแบบสวนเกดิขึน้จากการพฒันาการของ
แนวความคดิจากรปูแบบสวนทัง้ ๒  เรยีกว่า สวนแบบสมยัใหม ่(Contemporary ) 

1. สวนแบบประดษิฐห์รอืสวนแบบเรขาคณติ  (Formal  style)   

สวนแบบนี้วางแปลนโดยใชร้ปูเรขาคณติเป็นหลกั   เช่น  สีเ่หลีย่ม   สามเหลีย่ม  วงกลม 
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ดงันัน้การควบคุมตดัแต่งรปูทรงตน้ไมจ้ะเหน็อยา่งเด่นชดั  เจาะจง   จดัวางอย่างตัง้ใจ  การจดัสวนแบบนี้มกัจะ
เป็นการจดัในพืน้ทีก่วา้งจงึจะเกดิความประทบัใจ  พืน้ทีจ่ดัมกัเป็นทีร่าบเรยีบ  ไม่นิยมพืน้ทีสู่งๆ ต ่าๆ  เป็นเนิน
เขา  การจดัจะค านึงถงึความสมดุล 

2. สวนรปูแบบธรรมชาต ิ (Informal  style) 

ในการศกึษาเรือ่งรปูแบบสวนธรรมชาต ิ เราแบ่งไดเ้ป็น 2 แนวทาง  คอื 

1. การจดัสวนแบบธรรมชาตขิองชาวตะวนัตก 

2. การจดัสวนแบบธรรมชาตขิองชาวตะวนัออก 

การจดัสวนแบบธรรมชาตขิองชาวตะวนัตก 

  องักฤษเป็นชาตแิรกที่ได้เริม่พฒันาสวนแบบนี้ ได้เกดิขึน้หลงัจากที่สวนแบบประดษิฐไ์ดเ้จรญิถงึที่สุด 
และเสื่อมความนิยมลงไป  และไดเ้ริม่มกีารสรา้งสรรคร์ปูแบบของธรรมชาต ิพืน้ทีจ่ะมคีวามสูงต ่าลดหลัน่  การ
จดัเพื่อการใชป้ระโยชน์จากการพกัผ่อนอย่างแทจ้รงิเป็นสวนทีใ่ชพ้นัธุไ์มห้ลากสสีนั  มากดว้ยชนิดและประเภท
จดัวางดใูกลเ้คยีงกบัการก่อเกดิโดยธรรมชาตแิละเขา้กบัทศันียภาพโดยรวม 

การจดัสวนแบบธรรมชาตขิองชาวตะวนัออก 

  ประเทศจีนเป็นแม่แบบแผ่อิทธิพลไปสู่เกาหลี  ญี่ปุ่น  เป็นความงามของธรรมชาติที่ได้ผ่านการ
กลัน่กรองมาอย่างละเอยีดถี่ถ้วนผ่านการจ าลองโดยใชม้าตราส่วนย่อ  การจดัสวนของชาวจนีและญี่ปุ่นยงัแฝง
เรน้ด้วยความเชื่อความศทัธาถงึความยิง่ใหญ่ของธรรมชาต ิ เชื่อในโชคลาง  อทิธพิลของธรรมชาตทิีม่ต่ีอวถิี
ชวีติของมนุษย์    ความหมายที่ไม่เหมอืนกบัสวนชาติใดๆในโลก  ก็คอื เจดยี์   ตะเกยีงหนิ  อ่างหนิ  ไผ่ไล่
กวาง  ซึ่งมคีวามงดงามความวเิวกบรสิุทธิแ์ล้วยงัแฝงความหมาย  ความเชื่ออยู่ในเนื้อหาสวนอกีด้วย  ทัง้นี้
เพื่อให้บรรลุถงึ “สุนทรยีภาพอนัเรยีบง่ายที่เกดิจากการปรุงแต่งธรรมชาตอิย่างมรีสนิยม”  เพื่อให้ชวีติด ารง
สภาพทีก่ลมกลนืไปกบัธรรมชาตมิากกว่าการบงัคบัธรรมชาตใิหม้ารบัใชต้ามคตชิาวตะวนัตก 

รปูแบบของสวนธรรมชาต ิ โดยทัว่ไปแลว้การจดัสวนทีมุ่่งการเลยีนแบบธรรมชาตนิัน้จะเป็นการจดัในพืน้ทีท่ี่มี
ความสูงต ่า  ลดหลัน่  การจดัวางกลุ่มพนัธุ์ไม้เป็นไปอย่างธรรมชาติ  ค านึงถึงการจดัเป็นกลุ่มอิสระ  ไม่ยดึ
รปูแบบทางเรขาคณิตมาก าหนด  แต่อาศยัจงัหวะการจดัวางให้เกิดสมดุลดว้ยความรูส้กึ  จงึมคีวามงามอย่าง
ลกึซึง้ก่อใหเ้กดิความคดิค านึงต่อเนื่อง  เกดิแรงบนัดาลใจ  และจนิตนาการ จงึเรยีกสวนแบบนี้ว่า Naturalistic 
style  กไ็ด ้

สวนสมยัใหม ่ (Contemporary) 

  เป็นการผสมผสานกนักบัสวนทัง้ ๒ แบบ ได้รบัอิทธพิลมาจากศิลปะแบบแอบสแทรกต์  (Abstract)  
หรอืแบบนามธรรม  เป็นการเน้นเรื่องราวอย่างกลมกลืนเหมือนธรรมชาติ จะค านึงถึงความเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ย  สวยงามและดแูลงา่ย 
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องคป์ระกอบในการออกแบบ 

  การออกแบบงานศลิปะย่อมเกิดจากการน าเอา “องค์ประกอบการออกแบบ” ต่อไปนี้มาสร้างสรรค์
รวมกนัมาเป็นผลงาน  แต่จะสวยงามมากน้อยแค่ไหน  ยอ่มขึน้อยูก่บัความเชีย่วชาญเฉพาะบุคคลไป 

องคป์ระกอบการออกแบบมดีงันี้ 

1.จดุ (Dots) 

2.เสน้  (Line) 

3.รปูร่างและรปูทรง  (Shape  and  Form) 

4.มวลและปรมิาตร  (Mass  and  Volume) 

5.ผวิสมัผสั  (Texture) 

6.บรเิวณว่าง  (Space) 

7.ส ี (Color) 

8.ลวดลาย  (Pattern) 

 9.จดุ  (Dots) 

 การใชจ้ดุในสวนกเ็พื่อบอกถงึความต่อเนื่องเชื่อมโยง  การเน้นน าสายตาสรา้งระยะใหเ้กดิขึน้  หรอืจะใชเ้น้นให้
เกดิความเด่นขององคป์ระกอบอื่นๆ 

เสน้  (Line) 

หมายถงึ จดุทีเ่รยีงต่อๆกนั  มอีสิระทัง้ขนาด  ทศิทาง  ระยะ  มสีภาพเป็นตวัแบ่งพืน้ที ่

หรอืก าหนดบรเิวณว่าง   เสน้ ในการออกแบบจดัสวนจะใหค้วามรูส้กึต่อการมองดว้ย  เช่น ใหค้วามรูส้กึ
เคลื่อนไหวความต่อเนื่องสมัพนัธ ์  และการน าสายตา  ลกัษณะของเสน้ในการออกแบบจดัสวน  มลีกัษณะ
ต่างๆ    เช่น 

- เสน้ตรง   ใหค้วามรูส้กึมัน่คงแขง็แกรง่  สงา่  แสดงถงึความสงู 

- เสน้นอน  หรอืเสน้ระดบั   ใหค้วามรูส้กึราบเรยีบ   สงบ  พกัผ่อน 

- เสน้โคง้    ใหค้วามรูส้กึนุ่มนวล  อ่อนไหว  ความเป็นอสิระ 

- เสน้ทะแยง  เสน้ซกิแซก็   ใหค้วามรูส้กึเคลื่อนไหว  รวดเรว็  ตื่นเตน้  แขง็กรา้ว  อทิธพิลของเสน้
ลกัษณะน้ีคอืความเป็นแบบแผน  น่าเกรงขาม  จงึเป็นเสน้ทีม่กัใชต้กแต่งในสวนแบบประดษิฐ์ 

รปูร่างและรปูทรง( Shape and  form ) 

รปูร่างม ี2 มติ ิคอืมกีวา้ง กบั ยาว  เปรยีบกบัรปูทีม่ลีกัษณะ แบนๆ ส่วนเน้ือทีภ่ายในของ 
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ทรงพุ่มหรอืรปูทรงกระบอกของล าตน้นัน้  เป็นรปูทรงเป็นรปู ๓ มติ ิ คอืมกีวา้ง  ยาวและลกึ ใหค้วามรูส้กึเป็น
กลุ่มกอ้น  มนี ้าหนกั  มเีนื้อทีภ่ายใน  รปูรา่งและรปูทรง เกดิจากเสน้ลกัษณะต่างๆ มาตดิต่อกนัในทศิทางต่างๆ 
ในการออกแบบจดัสวน  รปูทรงนับเป็นสิง่ส าคญัมาก  เพราะใชก้ าหนดขนาด  ปรมิาณ  พืน้ที ่ ความงามและ
การใชป้ระโยชน์ของสวน 

มวลและปรมิาตร ( Mass  and  Volume) 

มวล  หมายถงึ เนื้อทัง้หมดของสาร  ถา้เป็นพุ่มไมก้ค็อืพืน้ทีภ่ายในทรงพุ่มทัง้หมด  มวล 

ของหนิกค็อืเนื้อทีแ่ขง็แกรง่ของหนิ  ส่วนปรมิาตร คอืพืน้ทีใ่นอากาศ หรอืบรเิวณวาง หรอืหนา  มวลและ
ปรมิาตรจงึอยู่รวมกนั  ในเชงิการออกแบบจดัสวนแลว้  การก าหนดมวลและปรมิาตรมกัจะถูกเรยีกกลนืไปกบั
เรือ่งของเนื้อทีแ่ละปรมิาณ 

ผวิสมัผสั  (Texture) 

เป็นลกัษณะผวิหน้าของวตัถุ  ทีส่ามารถใหค้วามรูส้กึและรบัรูไ้ดด้ว้ยสายตา หรอืดว้ยกายสมัผสั  มหีลาย
ลกัษณะ  เช่น ผวิสมัผสัหยาบ  ละเอยีด  มนั  ดา้น  การก าหนดผวิสมัผสัในสวนกเ็พื่อผลทางดา้นการมอง  ให้
ปรากฏความงามซึง่จะใชส้ายตาเป็นตวัก าหนดเสมอ  พนัธุไ์มท้ีม่ใีบขนาดใหญ่  หรอืผวิทีห่ยาบขรขุระของล า
ตน้  ของผนงัก าแพง  ลกัษณะผวิสมัผสักห็ยาบ  ถา้พนัธุไ์มท้ีม่ขีนาดของใบโดยรวมเลก็  ฝอยหรอืพืน้ผวิทีเ่รยีบ
สม ่าเสมอ  จะมลีกัษณะผวิสมัผสัละเอยีด 

อทิธพิลของผวิสมัผสัต่อความรูส้กึนัน้  ผวิสมัผสัทีห่ยาบ  จะรูส้กึหนกัทบึ  แขง็ เก่าแก่ 

โบราณ   ผวิสมัผสัระเอยีดจะใหค้วามรูส้กึอ่อน  บางเบา  สว่าง  น่าสมัผสั  ผวิสมัผสัปานกลางจะใหค้วามรูส้กึ
ในลกัษณะของความเชื่อมใหเ้กดิความกลมกลนื 

บรเิวณว่าง (Space) 

ในการจดัสวนอาจเรยีกว่า “พืน้ที”่ กไ็ด ้ แต่ในการออกแบบ  ค าว่า Space  ถูกใชเ้รยีกอยา่ง 

กวา้งขวาง  และในส่วนของการออกแบบทางภมูสิถาปตัยกรรมนัน้จะเหน็ว่าบรเิวณว่าง  หมายรวมถงึทีท่ีเ่ป็น
ทัง้รปูรา่ง  เรยีกว่า Positive  Space  หรอืตรงกบัส่วนทีเ่ป็น Solid  mass  (สิง่ทีท่บึ) เช่น กลุ่มพนัธุไ์ม ้ ภเูขา  
อาคารบา้นเรอืน  ฯลฯ  และทีท่ีน่อกเหนือจากความเป็นรปูร่างเรยีกว่า Negative  Space  หรอืตรงกบั Open  
Space  (สิง่ทีโ่ล่ง) เช่น  พืน้ดนิ  สนามหญา้  พืน้น ้า  ทอ้งฟ้า 

ส ี(Color) 

สนีอกจากจะใหคุ้ณค่าทางดา้นความงดงามแลว้  ยงัใหค้วามรูส้กึและมผีลทางดา้นจติวทิยาของมนุษยด์ว้ย  งาน
ออกแบบสวนเป็นงานทีผู่อ้อกแบบตอ้งรูจ้กัเลอืกสสีนัของพชืพรรณ  วสัดุ  อุปกรณ์ต่างๆมาจดัวางใหเ้กดิความ
สวยงาม  ผูอ้อกแบบจงึตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบัทฤษฎสีพีอสมควรและตอ้งรูว้่าพชืพรรณชนิดใดมสีอีะไร  เพื่อน ามา
ก าหนดออกแบบไดถู้กตอ้ง 

พนัธุไ์มท้ีใ่ชใ้นการออกแบบจดัสวน 
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การแบ่งจะแบ่งตามลกัษณะรปูร่างทีป่รากฏภายนอกรวมทัง้วตัถุประสงคก์ารใช้ 

 1.  ไมต้น้ (Tree)  เป็นไมเ้นื้อแขง็มอีายหุลายฤด ู มลี าต้น เดีย่ว สงู  คอืช่วงของล าตน้ทีส่งูจากพืน้ดนิถงึกิง่แรก  
แบ่งไดด้งันี้ 

- ไมต้น้ขนาดเลก็   มคีวามสงูประมาณ 4-6 เมตร เช่น หมากเหลอืง แปรงลา้งขวด 

- ไมต้น้ขนาดกลาง   มคีวามสงูประมาณ 10-15 เมตร เช่น ชมพพูนัธุท์พิย ์ชงโค จ าปี 

- ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ มคีวามสงูประมาณ 15 เมตร ขึน้ไป เช่น จามจุร ีไทร ประดู่ 

2.  ไมพุ้่ม (Shrubs) เป็นไมเ้นื้อแขง็มอีายหุลายฤด ู ล าตน้เตีย้   แตกกิง่กา้นชดิดนิ  ท าใหด้มูหีลายตน้   กิง่
กา้นจะแผ่ออกเป็นพุ่ม  ควบคุมรปูทรงไดง้า่ย  แบ่งไดด้งันี้ 

 - ไมพุ้่มเตีย้   มคีวามสงูไมเ่กนิ 1 เมตร  เช่น ชบาหนู  ชวนชม  พยบัหมอก 

- ไมพุ้่มกลาง  มคีวามสงู  1.50–2.50 เมตร  เช่น  เขม็มว่ง  ลิน้กระบอื  หปูลาช่อน  โกสน 

- ไมพุ้่มสงู  มคีวามสงู  3-5  เมตร  เช่น  ทรงบาดาล  โมก   

3.  ไมเ้ลือ้ย  (Vine)  เป็นไมท้ีต่อ้งอาศยัเกาะเกีย่วพนักบัสิง่ค ้าจุนเพื่อใหล้ าตน้เจรญิอยูไ่ดเ้ป็นไมท้ีเ่จรญิเตบิโต
เรว็  เพราะไมม้นี ้าหนกักดตวัเอง  ในไมป้ระเภทน้ีรวมถงึไมพ้วกรอเลือ้ยดว้ย โดยทัว่ไปไมเ้ลือ้ยจะมขีนาดตัง้แต่  
๓ เมตรขึน้ไป  เช่น การเวก  กระเทยีม  เถา  อญัชนั   

4.  ไมค้ลุมดนิ (Ground  cover)เป็นพนัธุไ์มท้ีม่ขีนาดเตี้ย  เลก็ สวยงาม  ขยายพนัธุง์า่ยโตเรว็  แผ่ขยายออก
ดา้นขา้งรวดเรว็  ใชค้ลุมผวิดนิเพื่อสรา้งความสวยงามหรอืเพื่อประโยชน์อื่นๆในเชงิประดบัตกแต่ง  มคีวามสงู
ประมาณ  ๐.๓๐ เมตร  เช่น ดาดตะกัว่  ผกัโขมแดง ผกัเป็ด 

5.  ไมน้ ้า (Aquatic  plant) เป็นพนัธุไ์มท้ีม่ลีกัษณะพเิศษออกไป  ทัง้รปูรา่งของล าตน้และใบ  สามารถ
เจรญิเตบิโตไดด้ใีนน ้า   หรอืรมิน ้า  เช่น  บวัต่างๆ  กกธปู  เตย  พุทธรกัษาน ้า 

6.  ไมใ้บ  เป็นพนัธุไ์มท้ีป่ลูกเพื่อวตัถุประสงค ์ ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากรปูลกัษณ์ของใบอนัสวยงาม  สสีนัแปลก  
มกัเป็นพนัธุไ์มท้ีต่อ้งการแสงน้อยถงึปานกลาง  ความชืน้สงู  เช่นไมใ้นสกุลฟิโลเดน็ดรอน  พลฉูลุ 

7  ไมด้อก   เป็นพนัธุไ์มท้ีป่ลกูไวเ้พื่อวตัถุประสงคท์ีใ่ชป้ระโยชน์จากสแีละความสวยงามของดอกทัง้ในเชงิการ
ประดบัตกแต่งหรอืปลกูเพื่อจ าหน่าย  เป็นไดท้ัง้ไมพุ้่ม   ไมค้ลุมดนิ  ไม ้ เลือ้ย  หรอืเป็นไมด้อกลม้ลุก  ไดแ้ก่  
บานชื่น  ดาวเรอืง  กุหลาบ   

8.  ไมอ้วบน ้า   เป็นไมท้ีเ่จรญิเตบิโตไดด้ใีนพืน้ทีท่ีแ่หง้แลง้  เป็นไมท้ีม่นี ้าเป็นองคป์ระกอบในล าต้นสงู  เช่น  
อากาเว่  หางจระเข ้ ลิน้มงักร   

9.  ไมด้ดั  ไมแ้คระ  เป็นพนัธุไ์มท้ีค่วบคุมการเจรญิเตบิโตทางรปูทรงล าตน้เอาไว ้ เพื่อใหไ้ดร้ปูทรง  และขนาด
ตามทีต่อ้งการ  ไมแ้คระมกัจะคงรปูทีแ่ท้จรงิตามธรรมชาตไิวเ้พยีงแต่ถูกยอ่ส่วนลงมา  ไดแ้ก่  ชาฮกเกีย้น  สน  
ไทร    
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การออกแบบ  ปรบัปรงุภูมทิศัน์ ในโรงเรยีน 

              การออกแบบ ปรบัปรงุภูมทิศัน์ในโรงเรยีน   เป็นการเรยีนรูใ้นองคป์ระกอบแห่งธรรมชาต ิ  เขา้ใจ
กระบวนการของธรรมชาต ิ กระบวนการทางสงัคม  ประเพณ ี วฒันธรรม  และสรา้งสรรคแ์นวคดิ แนวทาง 
วธิกีารในการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัต ิ ระหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม  เอือ้อาทรต่อสรรพชวีติ  สรรพสิง่ 

              ค าว่า “ภมูทิศัน์” เป็นค าผสม  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542  บญัญตัวิ่า 

        ภมู ิ1, ภมู-ิ      [พมู,พมู-ิ, พมูม-ิ] น.    แผ่นดนิ, ทีด่นิ 

        ทศัน-, ทศัน์, ทศันะ, ทศันา [ทดัสะนะ-, ทดั, ทดัสะ-] น.    ความเหน็, การเหน็, เครือ่งรูเ้หน็, สิง่ทีเ่หน็, 
การแสดง, ทรรศนะ กใ็ช.้ 

              ภมูทิศัน์  หรอืภูมภิาพ  ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Landscape  เป็นค าผสม 

              land       แปลว่า ภมู ิ(แผ่นดนิ) 

              scape     แปลว่า ทศัน์ (สิง่ทีเ่หน็) หรอืภาพ (รปูทีป่รากฏเหน็) 

แนวทาง การออกแบบ  ปรบัปรงุภมูทิศัน์ในโรงเรยีน 

1. การส ารวจสภาพภูมศิาสตร ์

1.1 การวเิคราะหด์า้นกายภาพ  เป็นการศกึษาและส ารวจทรพัยากรทางกายภาพในพืน้ทีแ่ละศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูทรพัยากรดา้นกายภาพ มแีนวทางการด าเนินงาน  ดงันี้ 

               1) ศกึษาและส ารวจทรพัยากรกายภาพทีม่ใีนพืน้ที่ 

 1.1)  ลกัษณะพืน้ที ่ เช่นความลาดชนั  ภูมปิระเทศทีต่ ัง้ และการเขา้ถงึพืน้ที ่ เป็นต้น  

 1.2)  ลกัษณะภมูอิากาศ  เช่นอุณหภูม ิ ทศิทางลม  น ้า  การระบายน ้าตามธรรมชาตแิละทศิทางการโคจรของ
ดวงอาทติย ์เป็นตน้ 

 1.3)  ลกัษณะดนิ  เช่นชนิด ประเภทของดนิ  และความเป็นกรด-ด่าง เป็นตน้ 

1.4)  ลกัษณะทางธรณวีทิยาและภูมสิณัฐาน  เช่นชนิด-ประเภทของหนิแร ่ และช่วงการก าเนิดของหนิแร ่ เป็น
ตน้ 

1.5)  ลกัษณะของกายภาพอื่นๆ  เช่นลกัษณะมมุมอง  และสาธารณูปโภค  เป็นตน้ 

              2) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูทรพัยากรดา้นกายภาพ 

1.2  การวเิคราะหด์า้นชวีภาพ  เป็นการศกึษาและส ารวจทรพัยากรทางชวีภาพในพืน้ที ่ และศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูทรพัยากรดา้นชวีภาพ  มแีนวทางการด าเนินงาน  ดงันี้ 

               1)  ศกึษาและส ารวจทรพัยากรชวีภาพทีม่ใีนพืน้ที่ 

1.1)  พชืพรรณเดมิ   น าขอ้มลูจากผงัพรรณไม ้มาเป็นฐานในการศกึษารายละเอยีด 
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1.2)  ชวีภาพ - สิง่มชีวีติอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัพชืพรรณ 

              2)  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูทรพัยากรดา้นชวีภาพ 

1.3  การวเิคราะหพ์ืน้ทีด่า้นสงัคม  ศลิปะ  และวฒันธรรม  เป็นการศกึษาดา้นสงัคม  ศลิปะ  และวฒันธรรม  ใน
ทอ้งถิน่หรอืชุมชนทีใ่กลโ้รงเรยีน  และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลู มแีนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ 

1)  ศกึษาดา้นสงัคม  ศลิปะ  และวฒันธรรม  ในทอ้งถิน่หรอืชุมชนทีใ่กลโ้รงเรยีน 

2)  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูดา้นสงัคม  ศลิปะ  และวฒันธรรม 

แผนภาพแสดง การวเิคราะหพ์ืน้ที่ 

2. การใชป้ระโยชน์พืน้ที ่

 เป็นการรวบรวม  วเิคราะห ์ จ าแนกจดักลุ่มขอ้มลูจากการส ารวจสภาพภูมศิาสตร ์ น ามาก าหนดการใช้
ประโยชน์ของพืน้ที ่ ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ  สุนทรยีภาพ และความสมดุลของธรรมชาติ 

แผนภาพแสดง  การใชป้ระโยชน์พืน้ที่ 

3. จนิตนาการสู่แนวคดิ 

     3.1  จนิตนาการบนฐานธรรมชาต ิ   การสมัผสัเรยีนรูธ้รรมชาต ิสู่การสรา้งสรรคง์านดา้นนฤมติศลิป์
(creative  art)   ก่อเกดิแนวคดิในดา้นต่างๆ เช่น  

-  ดา้นการวางแผนทัว่ไป  การมสี่วนรว่ม  รว่มคดิ  รว่มปฏบิตัิ 

-  ดา้นการก าหนดแนวคดิดา้นการก าหนดพรรณไมเ้ขา้มาปลกูในโรงเรยีน  เน้นความ หลายหลากของพชื 
น าไปสู่สิง่อื่นๆ  อยา่งสอดคลอ้ง  สมดุล  โดยเลอืกพรรณไมใ้นทอ้งถิน่   

-  ดา้นเทคนิค  โดยการเลอืกใชว้สัดุธรรมชาตทิีห่าไดง้่ายในทอ้งถิน่  ก่อใหเ้กดิความกลมกลนื 

-  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ใหค้ านึงถงึรม่เงา  รม่รืน่ ในช่วงทีเ่ยาวชนอยูท่ีโ่รงเรยีน เป็นจดุเริม่ส าหรบัโรงเรยีน 

-  ดา้นหน้าทีใ่ชส้อย   กลุ่มพชืทีส่นใจ  เช่นสมุนไพร  ผกัพืน้เมอืง 

-  ดา้นการวางผงัหลกัทางกายภาพ  ใหม้สีถานทีเ่รยีนร่วมกนันอกหอ้งเรยีน 

-  ดา้นสุนทรยีศาสตร ์ จดัใหส้สีนั  เพื่อดงึดดูเยาวชน เช่น ไมด้อกทีห่ลากส ี

-  ดา้นสงัคมและวฒันธรรม  ความสมัพนัธก์บัทอ้งถิน่โดยเป็นการเรยีนรูร้ว่มกนักบัชุมชนใกลเ้คยีง 

-  ดา้นจติวทิยา  สทีีน่ ามาใชภ้ายในโรงเรยีนมอีทิธพิลต่อความรูส้กึ อารมณ์  เช่นสแีดง ให ้ความรูส้กึรอ้นแรง  
สเีขยีว ใหค้วามรูส้กึสดชื่น 

3.2  การน าเสนอแนวคดิ   สามารถน าเสนอตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี้แบบร่าง  (Preliminary  Design  Stage)  
แบบแสดงแนวคดิ (Concept Plan)  พฒันาแบบ  (Development  Design  Stage)   และแบบแนวคดิขัน้
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สุดทา้ย  (Final  Design  Stage) โดยในแต่ละขัน้ตอนสามารถจดัท าแผนภาพ  ทศันียภาพ หรอืแบบจ าลอง
(Model) ประกอบในการน าเสนอแนวคดิ 

 

แผนภาพแสดง  ผงัแสดงแนวคดิ 

4.  การจดัท าผงัภูมทิศัน์ 

4.1  เขยีนแบบการตกแต่งภูมทิศัน์  น าแนวคดิขัน้สุดทา้ย  (Final  Design  Stage) มาเขยีนแบบแสดงการ
ตกแต่งภมูทิศัน์ เช่นผงัการปลกูพชื (ไมต้น้  ไมพุ้่ม  ไมล้ม้ลุก  หญา้)   ผงัวสัดุอุปกรณ์  ผงัระบบน ้า  ผงัไฟฟ้า
ส่องสว่าง  ผงัการปรบัพืน้ที ่ และแสดงรปูตดั  รปูดา้น  แบบขยายต่างๆ   

4.2  จดัท ารายการประกอบแบบการตกแต่งภมูทิศัน์  ท ารายละเอยีดการปลกูพชื และส่วนต่างๆ ทีป่รากฏใน
แบบ  เพื่อใหท้ราบมาตรฐานดา้นภูมทิศัน์  เช่น 

 งาน  SOFTSCAPE 

  หมวดที ่ 1   ดนิและเครือ่งปลกู 

  หมวดที ่ 2   การเตรยีมดนิปลกู  และปุ๋ ย 

  หมวดที ่ 3   งานปรบัระดบั  และการปลกู 

  หมวดที ่ 4   วสัดุพชืพนัธุ ์

  หมวดที ่ 5   การดแูล  และรกัษาภูมทิศัน์ 

  หมวดที ่ 6   อุปกรณ์  และการดแูลรกัษา 

งาน  HARDSCAPE 

  หมวดที ่ 1   ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

  หมวดที ่ 2   งานเตรยีมพืน้ที ่

  หมวดที ่ 3   งานพืน้ และผวิพืน้ 

  หมวดที ่ 4    สิง่ประกอบภูมทิศัน์ต่าง ๆ 

  หมวดที ่ 5   งานระบบรดน ้าตน้ไม ้

  หมวดที ่ 6   งานระบายน ้า 

  หมวดที ่ 7   งานไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก 

● หลกัการออกแบบUniversal Design(อ้างอิง https://www.stdtiles.com/15834492) 
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หลกัการออกแบบอารยสถาปตัย ์(Universal Design) เป็นการออกแบบเพื่อคนทุกคน พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
บรกิารต่างๆ และผลติภณัฑ ์ใหส้ามารถรองรบัส าหรบัคนทุกคนในสงัคมไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั ไมว่่าจะเป็น
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร ผูเ้จบ็ปว่ย หรอืผูท้ีม่คีวามสามารถในการใชช้วีติประจ าวนัแตกต่างจากบุคคลทัว่ไปดว้ย
ขอ้จ ากดัทางรา่งกาย หวัใจส าคญัของการออกแบบคอื ความสะดวก ปลอดภยั เป็นธรรม ทัว่ถงึ และเท่าเทยีม 
จากเอกสาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์" สิง่อ านวยความสะดวก 
" หมายถงึ เครือ่งมอื หรอื อุปกรณ์ทีก่่อสรา้งหรอืตดิตัง้ตามสถานทีต่่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร รวมถงึ
บา้นเรอืน เพื่อช่วยสนบัสนุนใหทุ้กคนในสงัคมสามารถด าเนินชวีติดว้ยความสะดวกสบายทัง้ยงัเสรมิสรา้งความ
ปลอดภยัใหแ้ก่ผูใ้ชอ้กีดว้ย โดยเฉพาะคนพกิารและผูส้งูอายจุะเป็นกลุ่มบุคคลทีจ่ าเป็นตอ้งพึง่พาสิง่อ านวย
ความสะดวกอยา่งมาก เนื่องดว้ยสภาพรา่งกายทีไ่มแ่ขง็แรงสมบรูณ์เหมอืนคนทัว่ไป การมอุีปกรณ์ทีเ่หมาะสม
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพวกเขาจงึเป็นเรือ่งทีค่วรค านึงถงึเป็นอย่างยิง่ ทว่าผูท้ีต่อ้งพึง่พงิสิง่อ านวย
ความสะดวกมากทีสุ่ดกลบัใชง้านไดคุ้ม้ค่าน้อยทีสุ่ดเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่นการออกแบบเครือ่งมอืหรอื
อุปกรณ์ไมไ่ดม้าตรฐานเพยีงพอ เช่นประตูทีม่ขีนาดเลก็จนเก้าอีเ้ขน็คนพกิารเขา้ไม่ได ้หรอืไมม่กีารตดิตัง้
สญัญาณเตอืนภยัในหอ้งน ้าหากเกดิอุบตัเิหตุขึน้ ปญัหาดงักล่าวจงึส่งผลใหค้นพกิารไมไ่ดร้บัความสะดวกสบาย
ในการด าเนินชวีติ หรอืปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัไดเ้ช่นเดยีวกบัผูอ้ื่น  

ประโยชน์ส าหรบัทุกคนในสงัคม 

● การด าเนินชวีติมคีวามสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ 
● เสรมิสรา้งความปลอดภยัและลดอตัราการเกดิอุบตัเิหตุ 
  
ประโยชน์ส าหรบัคนพิการและผูส้งูอายุ  

● สามารถพึง่พาตนเองได ้
● มคีวามภาคภูมใิจในความสามารถของตน 
● จติใจเขม้แขง็ พรอ้มเผชญิหน้ากบัอุปสรรคทัง้ปวง 
  

ด้านทศันียภาพ 
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● จดัระเบยีบบา้นเมอืงใหม้คีวามเรยีบรอ้ยสวยงาม 
  
สภาพการณ์ในอนาคตอนัใกล้ 

● คนพกิารและผูส้งูอายุจะเป็นพลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ 
● สงัคมมคีวามเสมอภาพเท่าเทยีม ไมม่กีารแบ่งแยก 
จากเอกสาร ส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือคนทุกคนในสงัคม ส านักการโยธา กรงุเทพมหานคร  

ประกาศกฎกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยเ์รื่อง 
ประเภทและหลกัเกณฑค์วามพิการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 

  
การแบ่งประเภทความพิการและหลกัเกณฑค์วามพิการ 7 ประเภท ดงัน้ี : 

1.ความพิการทางการเหน็ ได้แก่ 

1.1 ตาบอด (แบ่งตามระดบัการตรวจวดั) 

1.2 ตาเหน็เลอืนราง (แบ่งตามระดบัการตรวจวดั) 

2.ความพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย ได้แก่ 

2.1 หหูนวก มคีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ จนไมส่ามารถรบัขอ้มลูผ่านทางการไดย้นิ (แบ่งตามระดบัการ
ตรวจวดั) 

2.2 หตูงึ มคีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ(แบ่งตามระดบัการตรวจวดั) 

2.3 ความพกิารทางการสื่อความหมาย เช่นพดูไมไ่ด ้พดูหรอืฟงัแลว้ผูอ้ื่นไมเ่ขา้ใจ 

3.ความพิการทางการเคล่ือนไวหรือทางร่างกาย ได้แก่ 

3.1 ความพกิารทางการเคลื่อนไหว เช่น มอื เทา้ แขน ขา อมัพาต แขน-ขาอ่อนแรง แขน-ขาขาด 

3.2 ความพกิารทางรา่งกาย เช่น ความผดิปรกตขิองศรษีะ ใบหน้า ล าตวั และภาพลกัษณ์ภายนอกชดัเจน 

4.ความพิการทางการจิตใจ หรือ พฤติกรรม ได้แก่ 

บุคคลทีม่ขีอ้จ ากดัในการปฎบิตักิจิกรรมในชวีติประจ าวนั หรอืการมสี่วนรว่มในกจิกรรมทางสงัคม ซึง่เป็นผลมา
จากความบกพรอ่งหรอืผดิปกตทิางจติใจหรอืสมองในส่วนการรบัรู ้อารมณ์ หรอืความคดิ  

5.ความพิการสติปัญญา ได้แก่ 

บุคคลทีม่พีฒันาการชา้กว่าปรกต ิหรอืมรีะดบัเชาวป์ญัญาต ่ากว่าบุคคลทัว่ไป โดยความผดิปรกตนิัน้แสดงก่อน
อาย ุ18 ปี 
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6.ความพิการทางการเรียนรู้ ได้แก่บุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางสมอง ท าใหเ้กดิความบกพรอ่งดา้นการอ่าน 
เขยีน การค านวณ หรอืกระบวนการเรยีนรูต้ ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานตามช่วงอายแุละระดบัสตปิญัญา 

 7.ความพิการทางออทิสติก ได้แก่ 

บุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางพฒันาการดา้นสงัคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤตกิรรมและอารมณ์ 

โดยมสีาเหตุมาจากความผดิปรกตขิองสมอง และความผดิปกตนิัน้แสดงก่อนอาย ุ2 ปีครึง่ ใหร้วมถงึการวนิิจฉยั
กลุ่มออทสิตกิสเปกตรมัอื่นๆ  

  

หลกั 7 ประการของการออกแบบเพ่ือคนทุกคน Universal Design 

Universal Design เป็นแนวความคดิสากลทีอ่งคก์ารสหประชาชาตไิดพ้ยายามเผยแพรแ่ละส่งเสรมิ จาก
แนวความคดิเดมิเพื่อใหค้นพกิารไดร้บัสิง่อ านวยความสะดวกในการด ารงชวีติในอาคารและสิง่แวดลอ้มตาม
โครงการ Promotion of Non-Handicapping Physical Environment for Disabled Persons และไดม้กีาร
พฒันา ตามล าดบั เป็น Accessible Design, Adaptable Design,Barrier Free Design,Design for all และ 
Inclusive Design ซึง่ในทีสุ่ดกเ็ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปในหลกัการของ Universal Design ซึง่ประกอบดว้ย หลกั 
7 ประการไดแ้ก่ 

  

 

 



ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                   โครงการวิจยั 
 

ไฟล ์Template V1B22092560       19 
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กรณีศึกษาการออกแบบสวนพฤกษศาสตร ์
 
● สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ แม่ริม เชียงใหม่ 
สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ สวนพฤกษศาสตรท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วทีไ่มไ่กลจากตวัเมอืงเชยีงใหมเ่ดนิทางสะดวกดว้ยรถยนตส์่วนตวั และ รถสองแถว ทีต่ ัง้ของสวน
พฤกษศาสตรฯ์ อยูท่ีต่ าบลแมแ่รม อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม ่ตดิถนนแม่รมิ – สะเมงิ (1096) ถนนสาย
ท่องเทีย่ว อ.แมร่มิ 

 

ภาพท่ี 5 สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์

สวนพฤกษศาสตรไ์ดร้บัพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ใหใ้ชช้ื่อ
สวนพฤกษศาสตรแ์ห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ”์ ลกัษณะเป็นทีร่าบและทีส่งูสลบักนัเป็น
ชัน้ๆ ในระดบั 300-970 เมตร จดัท าเป็นสวนพฤกษศาสตรร์ะดบันานาชาต ิเพื่อเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนาง
เจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ลกัษณะการจดัสวนของทีน่ี่จะแบ่งพนัธุไ์มต้ามวงศแ์ละความเหมาะสมของสภาพ
พืน้ที ่รวบรวมพนัธุไ์มท้ัง้ในและต่างประเทศเหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการศกึษาเกีย่วกบัพนัธุไ์ม ้สามารถขบัรถ
เทีย่วชมรอบๆได ้โดยเฉพาะพรรณไมห้ายากและมคีวามโดดเด่นเป็นพเิศษ 
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กลุ่มอาคารเรอืนกระจก 

 

ภาพท่ี 6 กลุ่มอาคารเรอืนกระจก 

เปิดใหเ้ขา้ชมในปี พ.ศ.2545 มทีัง้หมด 4 โรงเรอืนขนาดใหญ่ และ 8 โรงเรอืนเลก็ อยูล่กึเขา้ไปจากปากทางเขา้
สวนพฤกษศาสตรฯ์ ประมาณ 2.5 กโิลเมตร 

1. เรอืนแสดงไมป้า่ดบิชืน้ (Tropical Rainforest) เป็นโรงเรอืนขนาดใหญ่ จดัแสดงสภาพป่าและพนัธุไ์มป้่าดง
ดบิ สรา้งบรรยากาศภายในเสมอืนอยูใ่นปา่จรงิๆ มนี ้าตกจ าลองใหค้วามชุ่มชืน้กบัต้นไมใ้นโรงเรอืน 
นกัท่องเทีย่วสามารถชมตน้ไมไ้ดอ้ยา่งใกลช้ดิดว้ยทางเดนิยกสงู (Sky walk) 
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ภาพท่ี 7 น ้าตกจ าลองในเรอืนแสดงไมป้า่ดบิชืน้ 

 

ภาพท่ี 8 ทางเดนิ Sky walk 
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ภาพท่ี 9 มป้ีายชื่อตดิทีต่น้ไม ้ผูท้ีส่นใจสามารถน าชื่อไปคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิได ้

2. เรอืนไมน้ ้า จดัแสดงไมน้ ้าและพชืชุ่มน ้าชนิดต่างๆ ไมชุ้่มน ้าต่างๆ และพชืกนิแมลง เช่นกาบหอยแครง 
หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ ส่วนใหญ่มถีิน่ก าเนิดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

  

ภาพท่ี 10 เรอืนพชืกนิแมลง 
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ภาพท่ี 11 ภายในโรงเรอืน 

 

ภาพท่ี 12 หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ พชืกนิแมลง 

3. เรอืนกลว้ยไมแ้ละเฟิรน์ (Orchids & Ferns) จดัแสดงกลว้ยไมแ้ละเฟิรน์ชนิดต่างๆ มทีางเดนิในโรงเรอืนเป็น
หนิกรวด 
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ภาพท่ี 13 เรอืนกลว้ยไมแ้ละเฟิรน์ 

4. เรอืนพชืทนแลง้ (Arid Plants) เป็นโรงเรอืนขนาดใหญ่ ปลกูพชืสกุลกระบองเพชรชนิดต่างๆ เช่นถงัทอง 
(Echinocactus grusonii) ตระกูลแมม (Mammillaria) แอสโตร (Astrophytum) เฟโรแคคตสั (Ferocactus) พชื
สกุลศรนารายณ์ กุหลาบหนิ เสมา พชือวบน ้า (succulents) อะกาเว (Agave) และไมแ้ลง้ทรงสงู ส่วนมากแลว้
จะเป็นกระบองเพชรสายพนัธุท์ ัว่ไป ไมใ่ช่สายพนัธุห์ายาก 

 

ภาพท่ี 14 ถงัทองปลกูลงดนิ จ าลองบรรยากาศแบบทะเลทราย 
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ภาพท่ี 15 กระบองเพชร Ariocarpus 

 

ภาพท่ี 16 โรงเรอืนกระบองเพชร 
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ภาพท่ี 17 กุหลาบหนิ เป็นพชืทีช่อบอากาศหนาว 

5. เรอืนรวมพรรณบวั (Lotus and Waterlilies) โดยรวมพรรณบวัโดยเฉพาะของไทยและของเอเชยี ทีอ่อกดอก
สวยงาม 
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ภาพท่ี 18 โรงเรอืนบวั 

 

ภาพท่ี 19 บวักระดง้ หรอื บวัวกิตอเรยี มใีบขนาดใหญ่ 

 

ภาพท่ี 20 ดอกบวั 
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6. เรอืนแสดงพนัธุส์ปัปะรดส ี(Bromeliads) เป็นพนัธุส์ปัปะรดสทีีม่กีารนิยมปลกูกนัในประเทศไทย 

 

ภาพท่ี 21 เรอืนแสดงพนัธุส์ปัปะรดส ี

 

ภาพท่ี 22 ปลกูในทีช่ืน้ มแีดดร าไร 

7. เรอืนแสดงบอนสแีละหน้าววั จดัแสดงบอนส ีบอนป่า หน้าววั ไมด้่าง ไมแ้คระ และพชืขนาดเลก็ทีส่วยงาม 
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ภาพท่ี 23 บอนส ี

 

8. เรอืนแสดงสม้กุง้ จดัแสดงพชืสกุลสม้กุง้ทีร่วบรวมจากในประเทศและต่างประเทศ 

9. เรอืนแสดงไมด้อกไมป้ระดบั ไมด้่าง จดัแสดงไมด้อกไมป้ระดบั ไมล้กูผสมและไมต่้างประเทศทีพ่บทัว่ไปใน
ทอ้งตลาด 

10. เรอืนแสดงไมไ้ทยหายาก จดัแสดงไมไ้ทยและไมไ้ทยหายากชนิดต่างๆ มป้ีายชื่อบอกรายละเอยีดโดยยอ่
อยา่งชดัเจน 

 

ภาพท่ี 24 11 – 12 เรอืนแสดงพชืสมุนไพร จดัแสดงพชืสมนุไพรของภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือพรอ้ม
ป้ายบอกชื่อสรรพคุณต่างๆ โดยยอ่ 
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ยงัมใีหเ้ลอืกอกีหลายเสน้ทาง เสน้ทางทีน่ิยมกนัมาก อยา่งเช่น เสน้ทางน ้าตกแมส่าน้อย-สวนหนิ-เรอืนกลว้ยไม้
ไทย เริม่เดนิจากน ้าตกแมส่าน้อย ผ่านสวนหนิ เสน้ทางนี้คนไมค่่อยรูจ้กั อยูท่ีบ่รเิวณดา้นหน้าสวน
พฤกษศาสตร ์ฝ ัง่ตดิถนนใหญ่ ใกลร้า้นกาแฟอเมซอน บรรยากาศรม่รืน่ เป็นธรรมชาต ิ

▪ เส้นทางสวนรกุขชาติ เป็นสวนรวบรวมพรรณไม้ท้องถ่ิน 
รวมทัง้ตน้ไมท้ีม่คี่าทางเศรษฐกจิ เสน้ทางนี้จะพบกบัแปลงรวมพนัธุก์ลว้ย บอน ปาลม์ เฟิรน์ ขงิ-ขา่ ปรง และ
สน ระยะทาง ประมาณ 600 เมตร 

▪ เส้นทางวลัยชาติ หรือไม้เล้ือย 
เสน้น้ีเเป็นเสน้ทางทอดยาวไปตามสนัเขา ระยะทางประมาณ 800 เมตร โดยการศกึษาไมเ้ลือ้ยและเดนิชมพนัธุ์
ไมเ้ลือ้ยตามสองขา้งทาง รวมมากกว่า 250 ชนิด เช่น ไมเ้ลือ้ยอยา่งถว้ยทอง พวงโกเมนและพวงหยก 

 

ภาพท่ี 24 หน้าทางเขา้พพิธิภณัฑธ์รรมชาต ิ
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ภาพท่ี 25 นิทรรศการโลกมหศัจรรยข์องผึง้ 

 

ภาพท่ี 26 ภาพ 3 มติ ิ

เป็นอาคารจดัแสดงนิทรรศการและสาธติใหค้วามรูท้างพชื ธรรมชาตวิทิยา และสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วกบัพชืได้
อยา่งน่าสนใจ จดัแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ ส่วน
ความหลากหลายทางชวีภาพ ส่วนกา้วแรกของนกัพฤกษศาสตรใ์นประเทศไทย ส่วนผจญภยั 10 ปา่ไทย ส่วน
มหศัจรรยผ์ึง้และดอกไม ้และโซนสุดทา้ยทีเ่พิม่ขึน้มาใหมม่ภีาพ 3 มติทิีผ่นงัใหน้กัท่องเทีย่วไดถ่้ายรปู 



ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                   โครงการวิจยั 
 

ไฟล ์Template V1B22092560       33 

 

 

ภาพท่ี 27 ผงัสวนพฤกษศาสตร ์

● พิพิธภณัฑพ์ระราม 9 
ความเป็นมาของโครงการพิพิธภณัฑพ์ระรามเก้า 

เนื่องในมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 อพวช. ไดร้บัความเหน็ชอบให ้“โครงการ
พพิธิภณัฑพ์ระรามเก้า” เป็นโครงการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เพื่อแสดงใหเ้หน็หลกัการ
คดิ วธิกีารทรงงานและกระบวนการคน้หาค าตอบ ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั รชักาลที ่9 ทีท่รงน าไปแก้ปญัหาหรอืพระราชทานแก่พสกนิกรในพืน้ทีต่่าง ๆ ทัว่ราชอาณาจกัร 
ตลอดจนเป็นแบบอยา่งแก่ผูส้นใจชาวต่างประเทศ และเป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นความเขา้ใจในความส าคญัและ
ปญัหาของระบบนิเวศ การบรหิารจดัการทรพัยากรดนิ น ้า ป่า เพื่อใหม้นุษยอ์ยู่รว่มกบัระบบนิเวศธรรมชาติ
อยา่งยัง่ยนื 

พพิธิภณัฑพ์ระรามเก้า จงึเอือ้ประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องประชาชนชาวไทยอย่างลกึซึง้และกวา้งขวาง ในการ
ส่งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนกั ในบทบาทความสมัพนัธข์องระบบนิเวศทีส่ าคญัของโลกและ
ของประเทศไทย อนัจะน าไปสู่การมจีติส านึกในการรกัษา อนุรกัษ์ระบบนิเวศ และเตรยีมรบัมอืกบัภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาตอิย่างรูเ้ท่าทนั ตามแนวคดิและวธิกีารทรงงานตน้แบบจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่9 

  

นิทรรศการพพิธิภณัฑพ์ระรามเก้า จดัแสดงภายใตห้วัขอ้หลกั“พระมหากษตัรยิน์กัพฒันา การอยู่รว่มกนัอยา่ง
ยัง่ยนื” อนัประกอบไปดว้ยสาระหลกัต่อไปนี้ 
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● อทิธพิลของระบบสุรยิะ โลกและปจัจยัต่าง ๆ ทีก่ าหนดความแตกต่างของระบบนิเวศในโลก 
● หลกัการพืน้ฐาน ความสมัพนัธ ์ความสมดุล พฒันาการและการเปลีย่นแปลง  ตลอดจนปญัหา ของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ของโลกและประเทศไทย 
● ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิจากกจิกรรมการด ารงชพีของมนุษย ์ตัง้แต่ 
อดตี ปจัจบุนั และอนาคต 
● หลกัการ วธิกีารทรงงาน ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ในการศกึษา คน้หาค าตอบ น าไปสู่ การ
แกไ้ขปญัหาการประกอบอาชพีของประชาชน และปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม 
● การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าอย่างยัง่ยนืในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

การจดัแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยส่วนจดัแสดงหลกั 6 ส่วน  ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1  โลกและการปรบัตวัของสิง่มชีวีติ 

● น าเสนอเกีย่วกบัก าเนิดความเป็นมาของโลก อทิธพิลขององคป์ระกอบต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก 
โลก ทีส่่งผลต่อสิง่มชีวีติและววิฒันาการ การปรบัตวัของสิง่มชีวีติเพื่อใหส้ามารถอยูร่อดไดใ้นระบบนิเวศต่าง ๆ 
ของโลกทีแ่ตกต่างกนั ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 2 ระบบนิเวศและความหลากหลาย 

● ดาวเคราะหโ์ลก ประกอบดว้ยระบบนิเวศทีห่ลากหลาย แตกต่างกนัไปตามสภาพภูมปิระเทศ และ
ภมูอิากาศ มคีวามเกีย่วเนื่องเชื่อมโยงกนั เกดิขึน้เป็นระบบใหญ่ ซึง่กค็อืโลกของเรา ความสมัพนัธแ์ละความ
สมดุลระหว่าง สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้มของระบบนิเวศแต่ละระบบ ประกอบดว้ย ระบบนิเวศเขตหนาว  เขต
อบอุ่น ทะเลทราย  และปา่เขตรอ้น  ยงัน าไปสู่ระดบัความสมดุลของระบบนิเวศและของโลกดว้ย 

ส่วนท่ี 3 การจดัการทรพัยากรน ้า 

● แสดงก าเนิดและการหมุนเวยีนของน ้าในลกัษณะวฏัจกัร ความส าคญัของน ้ากบัชวีติ ทัง้มนุษยแ์ละ 
สิง่แวดลอ้ม ในดา้นของการองคป์ระกอบในสิง่มชีวีติ การเป็นทีอ่ยูอ่าศยั เป็นแหล่งอาหาร และก่อใหเ้กดิ
วฒันธรรม ประเพณ ีวถิชีวีติแบบต่าง ๆ ความเปลีย่นแปลงของน ้าและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระดบัโลกและ
ภายในประเทศไทย อนัน าไปสู่วธิกีารบรหิารจดัการและการแกป้ญัหาน ้า เพื่อใหเ้กดิแนวทางในการอยูร่ว่มกนั
อยา่งยัง่ยนื 

ส่วนท่ี 4 การจดัการทรพัยากรดนิ 

● ทีม่าและก าเนิดของ “ผนืดนิ” และการทีม่นุษยต์ัง้แต่ยคุโบราณรูจ้กัใชแ้ละจดัสรรประโยชน์บนผนื
แผ่นดนิ และเมือ่เกดิปญัหาจากการใชป้ระโยชน์  จงึตอ้งมกีารหาวธิบีรหิารจดัการดนิอยา่งถูกตอ้ง  เพื่อให้
มนุษยย์งัคงมทีรพัยากรดนิใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งยัง่ยนื 
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ส่วนท่ี 5 หอเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9 

● แสดงถงึหลกัการทรงงาน พระวสิยัทศัน์ และกระบวนการศกึษาปญัหาในธรรมชาต ิอนัเป็นทีม่า ของ
โครงการในพระราชด ารกิว่า 3,000 โครงการ และสทิธบิตัรในสิง่ประดษิฐอ์นัเป็นประโยชน์ 8 รายการ ตลอดจน
การเฉลมิพระเกยีรตจิากหน่วยงานต่าง ๆ ทัว่โลก ต่อโครงการในพระราชด าร ิซึง่แสดง ใหเ้หน็ถงึการยอมรบัใน
พระปรชีาสามารถและผลประโยชน์ของโครงการต่อประชาชนและภูมภิาคต่างๆ ทัง้ในประเทศไทยและทัว่โลก 
ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 6 การจดัการทรพัยากรน ้าในภูมภิาคเอเซยีแปซฟิิก 

● เป็นการน าเสนอเกีย่วกบัสถานการณ์ของทรพัยากรน ้าในภูมภิาคเอเซยีแปซฟิิก การใชป้ระโยชน์ใน
ดา้นต่าง ๆ ทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ คุณค่าของ น ้าต่อวถิชีวีติ ของประชากรในภูมภิาค สถานการณ์ทีเ่ป็น
ปญัหาเกีย่วกบัทรพัยากรน ้า รวมทัง้การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า เพื่อเป็นการ แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารที่
สามารถใชเ้ป็นกรณศีกึษาและพฒันาแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม อนัจะน าไปสู่ การพฒันาความรว่มมอืเพื่อการ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้าของภูมภิาคอย่างยัง่ยนืต่อไป 

 

ภาพท่ี 28 ผงัDetail Plan Zone : GIANT FICUS TREE EXHIBITION 

10. ระดบัความพร้อมเทคโนโลยี  (เฉพาะเป้าหมายที ่1) 
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10.1 ระดบัความพร้อมเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั (เลอืกความสอดคลอ้งสงูสุดเพยีงหวัขอ้เดยีวเท่านัน้) 
Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 

10.2 ระดบัความพร้อมเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นถ้างานประสบความส าเรจ็ (เลอืกความสอดคลอ้งสงูสุดเพยีง
หวัขอ้เดยีวเท่านัน้) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 
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Final development version of the deliverable demonstrated in operational environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 

 
11. ศกัยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีจะพฒันา (เฉพาะเป้าหมายท่ี 1 หากระบเุป็น
ตวัเลขได้ โปรดระบุ) 
11.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

11.2) ความสามารถในการแขง่ขนั (คู่แขง่/ตน้ทุน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
 
 
12. วิธีการด าเนินการวิจยั  
           1.ศกึษาและรวมรวมขอ้มลูดงันี้ 
- ทฤษฎวีรรณกรรมและแนวความคดิทีเ่กีย่วขอ้ง 
- งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง         

 1.การวิเคราะหด้์านกายภาพ  เป็นการศกึษาและส ารวจทรพัยากรทางกายภาพในพืน้ทีแ่ละศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูทรพัยากรดา้นกายภาพ มแีนวทางการด าเนินงาน  ดงันี้ 

               1) ศกึษาและส ารวจทรพัยากรกายภาพทีม่ใีนพืน้ที่ 

1.1)  ลกัษณะพืน้ที ่ เช่นความลาดชนั  ภูมปิระเทศทีต่ ัง้ และการเขา้ถงึพืน้ที ่ เป็นต้น  



ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                   โครงการวิจยั 
 

ไฟล ์Template V1B22092560       38 

 

1.2)  ลกัษณะภมูอิากาศ  เช่นอุณหภูม ิ ทศิทางลม  น ้า  การระบายน ้าตามธรรมชาตแิละทศิทางการโคจรของ
ดวงอาทติย ์เป็นตน้ 

1.3)  ลกัษณะดนิ  เช่นชนิด ประเภทของดนิ  และความเป็นกรด-ด่าง เป็นตน้ 

1.4)  ลกัษณะทางธรณวีทิยาและภูมสิณัฐาน  เช่นชนิด-ประเภทของหนิแร ่ และช่วงการก าเนิดของหนิแร ่ เป็น
ตน้ 

1.5)  ลกัษณะของกายภาพอื่นๆ  เช่นลกัษณะมมุมอง  และสาธารณูปโภค  เป็นตน้ 

              2) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูทรพัยากรดา้นกายภาพ 

1.2  การวเิคราะหด์า้นชวีภาพ  เป็นการศกึษาและส ารวจทรพัยากรทางชวีภาพในพืน้ที ่ และศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูทรพัยากรดา้นชวีภาพ  มแีนวทางการด าเนินงาน  ดงันี้ 

               1)  ศกึษาและส ารวจทรพัยากรชวีภาพทีม่ใีนพืน้ที่ 

1.1)  พชืพรรณเดมิ   น าขอ้มลูจากผงัพรรณไม ้มาเป็นฐานในการศกึษารายละเอยีด 

1.2)  ชวีภาพ - สิง่มชีวีติอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัพชืพรรณ 

              2)  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูทรพัยากรดา้นชวีภาพ 

1.3  การวเิคราะหพ์ืน้ทีด่า้นสงัคม  ศลิปะ  และวฒันธรรม  เป็นการศกึษาดา้นสงัคม  ศลิปะ  และวฒันธรรม  ใน
ทอ้งถิน่หรอืชุมชนทีใ่กลโ้รงเรยีน  และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลู มแีนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ 

1)  ศกึษาดา้นสงัคม  ศลิปะ  และวฒันธรรม  ในทอ้งถิน่หรอืชุมชนทีใ่กลโ้รงเรยีน 

2)  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูดา้นสงัคม  ศลิปะ  และวฒันธรรม 

3. การใชป้ระโยชน์พืน้ที ่

 เป็นการรวบรวม  วเิคราะห ์ จ าแนกจดักลุ่มขอ้มลูจากการส ารวจสภาพภูมศิาสตร ์ น ามาก าหนดการใช้
ประโยชน์ของพืน้ที ่ ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ  สุนทรยีภาพ และความสมดุลของธรรมชาติ 

 3. จนิตนาการสู่แนวคดิ 

      3.1  จนิตนาการบนฐานธรรมชาต ิ   การสมัผสัเรยีนรูธ้รรมชาต ิสู่การสรา้งสรรคง์านดา้นนฤมติศลิป์
(creative  art)   ก่อเกดิแนวคดิในดา้นต่างๆ เช่น  

-  ดา้นการวางแผนทัว่ไป  การมสี่วนรว่ม  รว่มคดิ  รว่มปฏบิตัิ 

-  ดา้นการก าหนดแนวคดิดา้นการก าหนดพรรณไมเ้ขา้มาปลกูในโรงเรยีน  เน้นความ หลายหลากของพชื 
น าไปสู่สิง่อื่นๆ  อยา่งสอดคลอ้ง  สมดุล  โดยเลอืกพรรณไมใ้นทอ้งถิน่   

-  ดา้นเทคนิค  โดยการเลอืกใชว้สัดุธรรมชาตทิีห่าไดง้่ายในทอ้งถิน่  ก่อใหเ้กดิความกลมกลนื 

-  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ใหค้ านึงถงึรม่เงา  รม่รืน่ ในช่วงทีเ่ยาวชนอยูท่ีโ่รงเรยีน เป็นจดุเริม่ส าหรบัโรงเรยีน 
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-  ดา้นหน้าทีใ่ชส้อย   กลุ่มพชืทีส่นใจ  เช่นสมุนไพร  ผกัพืน้เมอืง 

-  ดา้นการวางผงัหลกัทางกายภาพ  ใหม้สีถานทีเ่รยีนร่วมกนันอกหอ้งเรยีน 

-  ดา้นสุนทรยีศาสตร ์ จดัใหส้สีนั  เพื่อดงึดดูเยาวชน เช่น ไมด้อกทีห่ลากส ี

-  ดา้นสงัคมและวฒันธรรม  ความสมัพนัธก์บัทอ้งถิน่โดยเป็นการเรยีนรูร้ว่มกนักบัชุมชนใกลเ้คยีง 

-  ดา้นจติวทิยา  สทีีน่ ามาใชภ้ายในโรงเรยีนมอีทิธพิลต่อความรูส้กึ อารมณ์  เช่นสแีดง ให ้ความรูส้กึรอ้นแรง  
สเีขยีว ใหค้วามรูส้กึสดชื่น 
3.2  การน าเสนอแนวคดิ   สามารถน าเสนอตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี้แบบร่าง  (Preliminary  Design  Stage)  
แบบแสดงแนวคดิ (Concept Plan)  พฒันาแบบ  (Development  Design  Stage)   และแบบแนวคดิขัน้
สุดทา้ย  (Final  Design  Stage) โดยในแต่ละขัน้ตอนสามารถจดัท าแผนภาพ  ทศันียภาพ หรอืแบบจ าลอง
(Model) ประกอบในการน าเสนอแนวคดิ 
4.  การจดัท าผงัภูมทิศัน์ 
4.1  เขยีนแบบการตกแต่งภูมทิศัน์  น าแนวคดิขัน้สุดทา้ย  (Final  Design  Stage) มาเขยีนแบบแสดงการ
ตกแต่งภมูทิศัน์ เช่นผงัการปลกูพชื (ไมต้น้  ไมพุ้่ม  ไมล้ม้ลุก  หญา้)   ผงัวสัดุอุปกรณ์  ผงัระบบน ้า  ผงัไฟฟ้า
ส่องสว่าง  ผงัการปรบัพืน้ที ่ และแสดงรปูตดั  รปูดา้น  แบบขยายต่างๆ   
4.2  จดัท ารายการประกอบแบบการตกแต่งภมูทิศัน์  ท ารายละเอยีดการปลกูพชื และส่วนต่างๆ ทีป่รากฏใน
แบบ  เพื่อใหท้ราบมาตรฐานดา้นภูมทิศัน์  เช่น 
 งาน  SOFTSCAPE 
  หมวดที ่ 1   ดนิและเครือ่งปลกู 
  หมวดที ่ 2   การเตรยีมดนิปลกู  และปุ๋ ย 
  หมวดที ่ 3   งานปรบัระดบั  และการปลกู 
  หมวดที ่ 4   วสัดุพชืพนัธุ ์
  หมวดที ่ 5   การดแูล  และรกัษาภูมทิศัน์ 
  หมวดที ่ 6   อุปกรณ์  และการดแูลรกัษา 
งาน  HARDSCAPE 
  หมวดที ่ 1   ขอ้ก าหนดทัว่ไป 
  หมวดที ่ 2   งานเตรยีมพืน้ที ่
  หมวดที ่ 3   งานพืน้ และผวิพืน้ 
  หมวดที ่ 4    สิง่ประกอบภูมทิศัน์ต่าง ๆ 
  หมวดที ่ 5   งานระบบรดน ้าตน้ไม ้
  หมวดที ่ 6   งานระบายน ้า 
  หมวดที ่ 7   งานไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก 
13. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจยั          
- เวบ็ไซต ์https://www.emagtravel.com/archive/queen-sirikit-botanic-garden.html 
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- ความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เวบ็ไซต ์https://trrkaden 
- เอกสารประกอบคู่มอืการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เวป็ไซต์www.satreephuket.ac.th › 
download › handle_tree 
 
14. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั                    
1.เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูท้างพฤกษศาสตรข์องภาคตะวนัออก  
2.แหล่งขอ้มลูและการเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัพนัธุไ์มต่้าง ๆ   
3.เป็นแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจเพื่อเป็นสื่อใหเ้ยาวชนไดใ้กลช้ดิกบัพชืพรรณไม้ 
 
         การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน    
  ดา้นวชิาการ  
1.น าผลงานวจิยัตพีมิพเ์ผยแพร ่ 
2.เป็นสถานทีส่่งเสรมิการเรยีนการสอน 
3.เป็นแหล่งเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัพนัธุไ์มต่้าง ๆ 

        ผูท่ี้น าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์          
ผูใ้ช้ การใช้ประโยชน์ 

ประชาชนในและนอกพืน้ที ่
กลุ่มเยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษา 
ครอบครวั ผูส้งูวยั คนพกิาร 

เพื่อเป็นแหล่งขอ้มลูและการเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัพนัธุไ์มต่้าง 
ๆ  เป็นแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจเพื่อเป็นสื่อใหเ้ยาวชนไดใ้กลช้ดิกบั
พชืพรรณไม ้

มหาวทิยาลยัราชมงคลตะวนัออก  งานวจิยัตพีมิพเ์ผยแพร่ 
เป็นสถานทีส่่งเสรมิการเรยีนการสอน 

ประชาชนในและนอกพืน้ที ่
 

สรา้งรายไดแ้ก่มหาวทิยาลยั โดยมกีารน าพืน้ทีม่าเปิดใหจ้ดังาน
Even เช่น การแต่งงาน งานสมัมนา ฯลฯ  

 
15. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย     

● เป็นสถานทีถ่่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชน มกีารอบรมโดยเผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกบัพนัธุไ์มต่้าง ๆ แก่
กลุ่มนกัเรยีนโรงเรยีนต่างๆ โดยการมาทศันศกึษา  หรอืกลุ่มประชาชนในทอ้งถิน่ไดม้า ในตวัจงัหวดัจนัทบุร ี
● ผลงานวจิยัน ามาเขยีนเป็นบทความวจิยั น าเสนอในเวทต่ีางๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
16. ระยะเวลาการวิจยั          
 ระยะเวลาโครงการ      1       ปี         0         เดอืน          
 วนัทีเ่ริม่ตน้ 1 ตุลาคม 2564  วนัทีส่ ิน้สุด  30 กนัยายน 2565  
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แผนการด าเนินงานวิจยั (ปีท่ีเร่ิมต้น – ส้ินสดุ) 

ปี กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละ
ของ

กิจกรรม
ใน

ปีงบประม
าณ 

2564 1.ศึกษาและรวมรวมข้อมูลดงัน้ี 
- ทฤษฎีวรรณกรรมและแนวความคิดท่ีเก่ียวข้อง 
- งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

X X           10 

2564 2.การวิเคราะหด้์านกายภาพ  เป็นการศึกษาและ
ส ารวจทรพัยากรทางกายภาพในพื้นท่ีและศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูทรพัยากรด้าน
กายภาพ 

  X          20 

2565 3.การวิเคราะหพื์น้ท่ีด้านสงัคม  ศิลปะ  และ
วฒันธรรม  เป็นการศึกษาด้านสงัคม  ศิลปะ  และ
วฒันธรรม  ในท้องถ่ินหรือชมุชนท่ีใกล้โรงเรียน  
และศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลู 

   X X        20 

2565 4.การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีเป็นการรวบรวม  วิเคราะห ์ 
จ าแนกจดักลุ่มข้อมูลจากการส ารวจสภาพ
ภมิูศาสตร ์ น ามาก าหนดการใช้ประโยชน์ของ
พืน้ท่ี  ให้สอดคล้องกบัศกัยภาพ  สุนทรียภาพ และ
ความสมดลุของธรรมชาติ 

     X X      10 

2565 5.การน าเสนอแนวคิด   สามารถน าเสนอ
ตามล าดบัขัน้ตอน ดงัน้ีแบบร่าง  (Preliminary  
Design  Stage)  แบบแสดงแนวคิด (Concept 
Plan)  พฒันาแบบ  (Development  Design  
Stage)   และแบบแนวคิดขัน้สดุท้าย  (Final  
Design  Stage) โดยในแต่ละขัน้ตอนสามารถ
จดัท าแผนภาพ  ทศันียภาพ หรือแบบจ าลอง
(Model) ประกอบในการน าเสนอแนวคิด 

       X X    20 

2565 6.ประเมินและสรปุผลการวิจยั          X X  10 

2565 7. เผยแพร่งานวิจยั            X 10 
17. งบประมาณของโครงการวิจยั 
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17.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณขีองบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนือ่ง ระยะเวลาด าเนินการวจิยัมากกว่า 1 ปี ใหแ้สดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน)  

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณท่ีเสนอขอ 
ปีที ่1 2565 300,000.- 
รวม 2565 300,000.- 

 
 
17.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

ปี ประเภทงบประมาณ รายละเอียด จ านวน (บาท) 
2565 งบบุคลากร ค่าตอบแทนผูช้่วยนกัวจิยั 6 เดอืน x1

ท่าน (วุฒปิรญิญาตร ี1 คน เดอืนละ 
15,000 บาท) 

90,000 

2565 งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนนกัวจิยั 10 % 30,0000 
2565 งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย ค่าเหมาพาหนะ ในการเดนิทางไปเกบ็

ขอ้มลู 
20,000 

2565 งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย ค่าถ่ายส าเนาเอกสาร พมิพเ์อกสาร
งานวจิยั 

15,250 

2565 งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย ค่าจา้งท าโมเดลจ าลองและภาพ3มติ ิ 45,000 
2565 งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย ค่าจา้งวเิคราะหต์น้ทุนวสัดุ 50,000 

2565 งบด าเนินการ : ค่าใชส้อย -ค่าจดัท าเล่มรายงานความกา้วหน้าและ
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (10 เล่ม x 500 
บาท= 5,000บาท) 

5,000 

2565 งบด าเนินการ : ค่าวสัดุ ค่าวสัดุส านกังาน แผ่นซดี ี/ กระดาษ 20,000 
 รวม   275,250 

2565 งบด าเนินการ : ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าน ้าประปาสมทบเขา้วทิยาเขต 5 
% 

9,750 

2565 งบด าเนินการ : ค่าธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบนั 

สมทบทุนเขา้กองทุนสนบัสนุนวจิยั 5 % 15,000 

 รวม  24,750 
 รวมตลอดโครงการ  300,000 

 
 

17.3 เหตผุลความจ าเป็นในการจดัซ้ือครภุณัฑ ์(พร้อมแนบรายละเอียดครภุณัฑท่ี์จะจดัซ้ือ) 
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ช่ือครภุณัฑ ์

ครภุณัฑท่ี์ขอสนับสนุน 

ลกัษณะการ
ใช้งานและ
ความจ าเป็น 

การใช้
ประโยชน์

ของครภุณัฑ์
น้ีเมื่อ

โครงการ
ส้ินสุด 

สถานภาพ 
ครภุณัฑ์

ใกล้เคียงท่ีใช้ ณ 
ปัจจบุนั (ถ้ามี) 

สถานภาพการใช้
งาน ณ ปัจจบุนั 

 ไม่มคีรภุณัฑน์ี้     
 ไม่มคีรภุณัฑน์ี้     

 

 
 
18. ผลผลิต (Output) จากงานวิจยั 

ผลงานท่ีคาดวา่จะได้รบั 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วย
นับ 

ระดบั 
ความ 
ส าเรจ็ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

รว
ม 

1. ตน้แบบผลติภณัฑ ์โดยระบุ ดงัน้ี  
     1.1 ระดบัอุตสาหกรรม - - - - - - - ตน้แบบ Primary 

Result 

     1.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

- - - - - - - 
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     1.3 ระดบัภาคสนาม - - - - - - - ตน้แบบ Primary 
Result 

     1.4 ระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร 

แบบแปลนสวน
พฤกษศาสตรร์าชมงคล 

- - - 1 - 1 
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

2.ตน้แบบเทคโนโลย ี โดยระบุ ดงันี้  

     2.1 ระดบัอุตสาหกรรม - - - - - - - ตน้แบบ Primary 
Result 

     2.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

- - - - - - - 
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     2.3 ระดบัภาคสนาม  - - - - - - - ตน้แบบ Primary 
Result 

     2.4 ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร แบบแปลนสวน
พฤกษศาสตรร์าชมงคล 

- - - 1 - 1 
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

3. กระบวนการใหม ่โดยระบุ ดงันี้  
     3.1 ระดบัอุตสาหกรรม - - - - - - - ตน้แบบ Primary 

Result 
     3.2 ระดบักึง่
อุตสาหกรรม 

- - - - - - - 
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

     3.3 ระดบัภาคสนาม - - - - - - - ตน้แบบ Primary 
Result 

     3.4 ระดบั
หอ้งปฏบิตักิาร 

แบบแปลนสวน
พฤกษศาสตรร์าชมงคล 

- - - 1 - 1 
ตน้แบบ 

Primary 
Result 

4.องคค์วามรู ้(โปรดระบ)ุ  
     4.1  บทความสวน สวนพฤกษศาสตรร์าช - - - 1 - 1 เรื่อง Primary 

Result 
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พฤกษศาสตรร์าชมงคล มงคล 
5. การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์  
     5.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

แบบแปลนสวน
พฤกษศาสตรร์าชมงคล 

- - - 1 - 1 
ครัง้ 

Primary 
Result 

     5.2 การฝึกอบรม - - - - - - - ครัง้ Primary 
Result 

     5.3 การจดัสมัมนา - - - - - - - ครัง้ Primary 
Result 

6. การใชป้ระโยชน์เชงิสาธารณะ  
     6.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

แบบแปลนสวน
พฤกษศาสตรร์าชมงคล 

- - - 1 - 1 
ครัง้ 

Primary 
Result 

     6.2 การฝึกอบรม - - - - - - - ครัง้ Primary 
Result 

     6.3 การจดัสมัมนา - - - - - - - ครัง้ Primary 
Result 

7. การพฒันาก าลงัคน  
     7.1 นศ.ระดบัปรญิญา
โท 

- - - - - - - คน Primary 
Result 

     7.2 นศ.ระดบัปรญิญา
เอก 

- - - - - - - คน Primary 
Result 

     7.3 นกัวจิยัหลงัปรญิญา
เอก 

- - - - - - - คน Primary 
Result 

     7.4 นกัวจิยัจาก
ภาคเอกชน ภาคบรกิารและ
ภาคสงัคม 

- - - - - - - คน Primary 
Result 

8. ทรพัยส์นิทางปญัญา ไดแ้ก่ สทิธบิตัร/ลขิสทิธิ/์เครื่องหมายการคา้/ความลบัทางการคา้ เป็นตน้ (โปรดระบ)ุ  
     8.1 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.2 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.3 .............        เรื่อง Primary 

Result 
9. บทความทางวชิาการ  
     9.1 วารสารระดบัชาต ิ บทความสวน

พฤกษศาสตรร์าชมงคล 
- - - - 1 - 

เรื่อง 
Primary 
Result 

     9.2 วารสารระดบั
นานาชาต ิ

- - - - - - - 
เรื่อง 

Primary 
Result 

10. การประชมุ/สมัมนาระดบัชาต ิ  
     10.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     10.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร ์

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

11. การประชมุ/สมัมนาระดบันานาชาต ิ  
     11.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครัง้ 

Primary 
Result 

     11.2 น าเสนอแบบ        ครัง้ Primary 
Result 
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โปสเตอร ์
 

19. ผลลพัธ ์(Outcome) ท่ีคาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
ช่ือผลลพัธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 

ศูนยก์ารเรยีนรูC้reativity & Universal 
Design สวนพฤกษศาสตรร์าชมงคล   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก  วทิยาเขตจนัทบุร ี
 

เชงิปรมิาณ 1 ผงัแปลนศูนยก์ารเรยีนรู้
Creativity & Universal Design 
สวนพฤกษศาสตรร์าชมงคล   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวนัออก  วทิยาเขต
จนัทบุร ี

 
 
20. ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดว่าจะได้รบั (หากระบุเป็นตวัเลขได้ โปรดระบุ) 

ช่ือผลงาน ลกัษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผูใ้ช้ประโยชน์ 

ผลกระทบท่ีคาดวา่จะได้รบั 

ศูนยก์ารเรยีนรูC้reativity 
& Universal Design สวน
พฤกษศาสตรร์าชมงคล   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออก  
วทิยาเขตจนัทบุร ี
 

ผงัแปลนศูนยก์าร
เรยีนรูC้reativity & 
Universal Design 
สวนพฤกษศาสตรร์าช
มงคล   มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก  วทิยาเขต
จนัทบุร ี

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลตะวนัออก  
วทิยาเขตจนัทบุร ี

น าผงัแปลนของบประมาณในการ
จดัการก่อสรา้งโครงการจรงิ 

 
21. การตรวจสอบทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธิบตัรท่ีเก่ียวข้อง 
          ไมม่กีารตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
           ตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญาแลว้ ไม่มทีรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
           ตรวจสอบทรพัยส์นิทางปญัญาแลว้ มทีรพัยส์นิทางปญัญา และ/หรอื สทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
รายละเอียดทรพัยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเลขทรพัยสิ์น
ทางปัญญา 

ประเภททรพัยสิน 
ทางปัญญา 

ช่ือทรพัยสิ์นทางปัญญา ช่ือผูป้ระดิษฐ ์
ช่ือผูค้รอบครอง

สิทธ์ิ 
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22. มาตรฐานการวิจยั 
         มกีารใชส้ตัวท์ดลอง 

   มกีารวจิยัในมนุษย ์
   มกีารวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่ 
   มกีารใชห้อ้งปฎบิตักิารทีเ่กีย่วกบัสารเคม ี

 
 
 
 
 
 
23. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจยั รบัจ้างวิจยั หรือ Matching fund 

ประเภท ช่ือหน่วยงาน/บริษทั แนวทางรว่มด าเนินการ การรว่มลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศกึษา 
(มหาวทิยาลยั/
สถาบนัวจิยั) 

  ไม่ระบ ุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รฐัวสิาหกจิ/
บรษิทัเอกชน) 

  ไม่ระบ ุ  

*กรณมีกีารลงทุนรว่มกบัภาคเอกชน ใหจ้ดัท าหนงัสอืแสดงเจตนาการรว่มทุนวจิยัพฒันาประกอบการเสนอขอ 
 
24. สถานท่ีท าการวิจยั     

 ใน
ประเทศ/
ต่างประเท

ศ 

 ช่ือประเทศ/
จงัหวดั 

 พื้นท่ีท่ีท าวิจยั  ช่ือสถานท่ี 

พิกดัสถานท่ี GPS (ถ้ามี) 
ละติจดู ลองจิจดู 

ในประเทศ  
กรงุเทพมหานค
ร 

 หอ้งปฏบิตักิาร คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์

13.741607
7 

100.529187
3 

 ในประเทศ จนัทบุร ี  ภาคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออก วทิยา
เขตจนัทบุร ี

12.839735
2 

102.112195
8 

*องศาทศนิยม (DD) 
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25. สถานท่ีใช้ประโยชน์     
 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ช่ือประเทศ/
จงัหวดั 

 ช่ือสถานท่ี 
พิกดัสถานท่ี GPS (ถ้ามี) 

ละติจดู ลองจิจดู 
ในประเทศ  

กรงุเทพมหานค
ร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก วทิยาเขตจนัทบุร ี

12.8397352 102.1121958 

*องศาทศนิยม (DD) 

 26. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของงานวิจยัน้ีต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจยัต่อยอดจาก
โครงการวิจยัอ่ืน                      ม ี     ไม่ม ี 
    หน่วยงาน/สถาบนัทีย่ ื่น 
 ................................................................................................................
.............      
      ชื่อโครงการ                    
 ................................................................................................................
............. 
ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้ 
......................................................................................................................................................................
.............. 
......................................................................................................................................................................
............ 
......................................................................................................................................................................
............ 
      สถานะการพจิารณา     
                   ไมม่กีารพจิารณา 
                  โครงการไดร้บัอนุมตัแิลว้ สดัส่วนทุนทีไ่ดร้บั .......... %             
                  โครงการอยูร่ะหว่างการพจิารณา  
 
27. ค าช้ีแจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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28. ลงลายมือช่ือ หวัหน้าโครงการวิจยั พร้อมวนั เดือน ปี 

 

                                                                            ลงชื่อ................................................. 
                                                                                       ( นางสาวสริโิสภา องคณานุวงศ ์) 

                                                                                  หวัหน้าโครงการวจิยั 

                                                                                  วนัที ่27 กนัยายน 2563 
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ส่วน ค  : ประวติัคณะผูวิ้จยั 
 1.ช่ือ – สกลุ    (ภาษาไทย)             นางสาวสริโิสภา  องคณานุวงศ์ 
                               (ภาษาองักฤษ)        Ms.  SIRISOPA  ONGKANANUWONG 
  2.รหสัประจ าตวัประชาชน           3 1101 02397 26 4 
  3.ต าแหน่งปัจจบุนั 
  อาจารยส์าขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน   
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย 
เงนิเดอืน 36,830 บาท)  เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั 16ชัว่โมง : 1สปัดาห ์
4.หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 
           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย 
           225  ถนนพญาไท  เขตปทุมวนั  กรงุเทพฯ 10330 โทร.  02-252-7029  ต่อ 28 
           Mobile phone : 080-4470550  E-mail : MODECORATION22@gmail.com 
  5.ประวติัการศึกษา 
- ศลิปบณัฑติ  (ออกแบบตกแต่งภายใน) มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ พ.ศ. 2543 
- สถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (สถาปตัยกรรมภายใน) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั พ.ศ. 2548 
6.สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบสุาขาวิชาการ  
- ปรญิญาตร ี พืน้ฐานการออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน 
- ปรญิญาตร ี การออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน2   
- ปรญิญาตร ี การออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน3 
- ปรญิญาตร ี การออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน5 
- ปรญิญาตร ี การออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน8 
- ปรญิญาตร ี วทิยานิพนธ์    
- ปรญิญาตร ี โครงสรา้งสถาปตัยกรรมภายใน4    
- ปรญิญาตร ี ประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรมเครือ่งเรอืน     
- ปรญิญาตร ี สมัมนา      
- ปรญิญาตร ี แนวความคดิในการออกแบบสน.      
7.  ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพ
ในการท าการวิจยัว่าเป็นผูอ้ านวยการแผนงานวิจยั หวัหน้าโครงการวิจยั หรือผู้ร่วมวิจยัในแต่ละ
ผลงานวิจยั  
  7.1  ผูอ้ านวยการแผนงานวิจยั  - 
7.2  หวัหน้าโครงการวิจยั :  
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1. ผลกระทบของแสงสว่างต่อการปฏบิตังิานเขยีนภาพภายในหอ้งปฏบิตังิานวชิาองคป์ระกอบศลิป์  
ปี  2554 
2. ความพงึพอใจของผูใ้ชต้ลาดน ้าบางพลต่ีอการอนุรกัษ์สถาปตัยกรรม ปี 2555 
3. การพฒันาผลติภณัฑจ์ากเศษไมก้รอบรปูพลาสตกิน าเขา้เพื่อเพิม่มลูคา้ตามแนวการพฒันาทีย่ ัง่ยนื    ปี 2556                               
4. การศกึษาแนวทางการออกแบบบา้นพกัคนชราประหยดัพลงังาน กรณศีกึษา เวลเนสโฮม อ าเภอ บางไทร 
จงัหวดั พระนครศรอียธุยา ปี 2556 
5. แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผูพ้กิารและผูส้งูอายุ.ปี 2557 
6. การศกึษาสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุของนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ปี 2557 
7. การศกึษาความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของคนชราเชงิพืน้ทีใ่นทีพ่กัอาศยั  กรณศีกึษา กลุ่มผูส้งูอายอุบต.บางแกว้ 
จ.สมทุรปราการ ปี 2558 
8. ความตอ้งการเชงิพืน้ทีใ่นทีอ่ยูอ่าศยัแบบอาคารสงูเพื่อผูส้งูอายุ. ปี 2560 
9. การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในเพื่อการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสายตา. ปี  
2560 
10. การศกึษาออกแบบสรา้งสรรคพ์ืน้ทีเ่พื่อการพกัผ่อนทีใ่ชก้ระบวนการ Universal Design. ปี 2561 
11. ออกแบบหอ้งเรยีนอนุบาลส าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสายตา ปี 2561 
7.3  งานวิจยัท่ีท าเสรจ็แล้ว 
1. ผลกระทบของแสงสว่างต่อการปฏบิตังิานเขยีนภาพภายในหอ้งปฏบิตังิานวชิาองคป์ระกอบศลิป์  
           ปี  2554 
2. ความพงึพอใจของผูใ้ชต้ลาดน ้าบางพลต่ีอการอนุรกัษ์สถาปตัยกรรม ปี 2555 
3. การพฒันาผลติภณัฑจ์ากเศษไมก้รอบรปูพลาสตกิน าเขา้เพื่อเพิม่มลูคา้ตามแนวการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ปี 2556                               
4. การศกึษาแนวทางการออกแบบบา้นพกัคนชราประหยดัพลงังาน กรณศีกึษา เวลเนสโฮม อ าเภอ บางไทร 
จงัหวดั พระนครศรอียธุยา ปี 2556 
5. แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผูพ้กิารและผูส้งูอายุ.ปี 2557 
6. การศกึษาสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุของนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ปี 2557 
7. การศกึษาความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของคนชราเชงิพืน้ทีใ่นทีพ่กัอาศยั  กรณีศกึษา กลุ่มผูส้งูอายอุบต.บางแกว้ 
จ.สมทุรปราการ ปี 2558 
8. ความตอ้งการเชงิพืน้ทีใ่นทีอ่ยูอ่าศยัแบบอาคารสงูเพื่อผูส้งูอายุ. ปี 2560 
9. การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในเพื่อการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสายตา. ปี 2560 
10. การศกึษาออกแบบสรา้งสรรคพ์ืน้ทีเ่พื่อการพกัผ่อนทีใ่ชก้ระบวนการ Universal Design. ปี 2561 
11. ออกแบบหอ้งเรยีนอนุบาลส าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสายตา ปี 2561 
 
      7.4  งานวิจยัท่ีก าลงัท า 
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1. การออกแบบชุดครวัเสริมส าหรบัแม่บ้านผูส้งูวยั ปี 2563 
2. การพฒันาบรรจภุณัฑผ์ลิตนมแพะเป็นอาหารสขุภาพ ปี 2563 
 
                         7.5  ผลงานวิจยัท่ีน าเสนอ 

 สิริโสภา ก่อสกลุ (2560). แนวทางการออกแบบบา้นพกัผูส้งูวยัประหยดัพลงังานกรณศีกึษา เวลเนสโฮม 

อ าเภอ บางไทร จงัหวดั พระนครศรอียธุยา คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก. (เผยแพรบ่ทความวจิยัในรายงานสบืเนื่องจากการสมัมนาวชิาการระดบัชาติ

ดา้นคนพกิาร ครัง้ที ่ 10 ปี NCDP 2018 ประจ าปี 2561“การขบัเคลื่อนสู่สงัคมยัง่ยนืของคนทัง้มวล” ณ ศูนย์

ประชุมวายภุกัษ์ โรงแรมเซน็ทราบายเซน็ทารา ศูนยร์าชการ และคอนเวนชนัเซนเตอร ์ แจง้วฒันะ 

กรงุเทพมหานคร วนัที ่9 กรกฎาคม 2561 ISBN(e-Book) : 978-974-456-789-5 (หน้า 474-489))สดัส่วนใน

ผลงานวจิยัรอ้ยละ 70 

 สิริโสภา ก่อสกลุ (2560). แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัคนพกิาร คณะ
วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก. 
(เผยแพรบ่ทความวจิยัใน “วารสารวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก” ISSN 1906-1889  
ปีที ่10 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560 (หน้า130-138) สดัส่วนในผลงานวจิยัรอ้ยละ 50 
 สิริโสภา ก่อสกลุ (2560). ความตอ้งการเชงิพืน้ทีใ่นทีอ่ยูอ่าศยัแบบอาคารสงูเพื่อผูส้งูอายกุรณศีกึษา การเคหะ
แห่งชาต ิ ชุมชนบ่อนไก่ เผยแพรบ่ทความวจิยัสูจบิตัร (หน้า 26-27) การประชุมสมัมนาทางวชิาการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ครัง้ที ่ 11 ประจ าปี 2561 วนัที ่ 29 มถุินายน 2561 ณ โรงแรมดี
วาร ีจอมเทยีนบชี พทัยา จงัหวดัชลบุร ีสดัส่วนในผลงานวจิยัรอ้ยละ 70  
 สิริโสภา องคณานุวงศ ์ (2562).การศกึษาออกแบบสรา้งสรรคพ์ืน้ทีเ่พื่อการพกัผ่อนทีใ่ชก้ระบวนการ 
Universal Design  เผยแพรบ่ทความวจิยัสจูบิตัร (หน้า 85) การแสดงผลงานศลิปะและการออกแบบแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ที ่ 2 ประจ าปี 2562 วนัที ่ 6 มนีาคม 2563 ณ อาคารศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ศาลายา  สดัส่วนในผลงานวจิยัรอ้ยละ 50  
 

ผูร่้วมวิจยั  
1.1 ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย)  นางสาวปฐัมาภรณ์  สว่างวงษ์ 
   (ภาษาองักฤษ)  Miss Patamaporn Sawangwong 
1.2 เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  3100901287451 
1.3 ต าแหน่งปัจจบุนั 
อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์   
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย  
เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั  16 ชัว่โมง ต่อสปัดาห ์
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1.4 หน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได้ 
สาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั เทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย  225  ถนนพญาไท  เขตปทุมวนั  กรงุเทพฯ  10330 โทร.  02-
252-7029  ต่อ 28 Mobile phone : 089-678-5129 E-mail :   Blueculture64@gmail.com  
 
1.5 ประวติัการศึกษา 
วฒิุการศึกษาท่ีได้รบัจากอดีตจนถึงปัจจบุนั 
                  -  วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ  (เทคโนโลยสีถาปตัยกรรม) สถาบนัราชภฎัจนัทรเกษม พ.ศ. 2544 
    -  ศลิปมหาบณัฑติ (การออกแบบภายใน) มหาวทิยาลยัศลิปกร พ.ศ. 2555 
1.6 สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบสุาขาวิชาการ สาขาวชิา
การ  ปรชัญา  กลุ่มวชิา  สถาปัตยกรรม 
1.7 ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพ
ในการท าการวิจยัว่าเป็นผูอ้ านวยการแผนงานวิจยั หวัหน้าโครงการวิจยั หรือผู้ร่วมวิจยัในแต่ละ
ผลงานวิจยั  
  - 

 
 
ประวติัผูร่้วมวิจยั  
1. ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย)  นายสุวนิัย  อนิทรศกัดิ ์
   (ภาษาองักฤษ)  Mr.Suvinai  Intarasak 
2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  3 609900160001 
3. ต าแหน่งปัจจบุนั 
อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย  
เงนิเดอืน  29,470  บาท 
เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั  16 ชัว่โมง ต่อสปัดาห ์
4. หน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได้ 
สาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย  225  ถนนพญาไท  เขตปทุมวนั  กรงุเทพฯ 10330 โทร.  02-252-7029  
ต่อ 28 Mobile phone : 0815635803 E-mail : suvinai_in@hotmail.com 
5. ประวติัการศึกษา 
วฒิุการศึกษาท่ีได้รบัจากอดีตจนถึงปัจจบุนั 
- ปรญิญาตร ีศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ (ออกแบบตกแต่งภายใน)   มหาวทิยาลยักรงุเทพ, 2543 
- ปรญิญาโท สถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ(สถาปตัยกรรมภายใน) สถาบนัเทคโนโลย ี
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     พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2551 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- อาจารยผ์ูส้อนวชิาออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน 7 ในหลกัสตูรวชิาสถาปตัยกรรมศาสตรบ์ณัฑติ 
                  (สาขาสถาปตัยกรรมภายใน) คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
                   เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย 
-    อาจารยพ์เิศษ สาขาวชิาออกแบบภายใน  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
-    อาจารยพ์เิศษ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธญับุร ี
-    อาจารยพ์เิศษ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล วทิยาเขตศาลายา 
7. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพ
ในการท าการวิจยัว่าเป็นผูอ้ านวยการแผนงานวิจยั หวัหน้าโครงการวิจยั หรือผู้ร่วมวิจยัในแต่ละ
ผลงานวิจยั  
- การออกแบบภายในสถานพยาบาลผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ : กรณศีกึษาคลนิิกผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้,โรงพยาบาล ศรี
ธญัญา 
7.  

 

 ประวติัผูร่้วมวิจยั 
1.1 ชื่อ (ภาษาไทย) นายถริ รุง่เลศิศร ี
(ภาษาองักฤษ) Mr.Thira Runglertsri 
1.2 หมายเลขประจ าตวัประชาชน  3101700803551 
1.3ต าแหน่งปจัจบุนั อาจารย ์
เวลาทีใ่ชท้ าการวจิยั 12 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
1.4หน่วยงานทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก  
สาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย 
เขตปทุมวนัจงัหวดักรงุเทพมหานคร รหสัไปรษณยี์10330  
โทรศพัทม์อืถอื0985199989 
โทรสาร  
E-mail:bluenoy@hotmail.com 
1.5ประวตักิารศกึษา 
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ปีทีจ่บ
การศกึษา 

ระดบัปรญิญา  
(ตร ีโท เอก) 

อกัษร
ย่อ

ปรญิญ
า 

และชื่อ
เตม็ 

สาขาวชิา วชิาเอก ชื่อสถาบนัการศกึษา ประเทศ 

2554 

ศลิปบณัฑติ
(สาขาออกแบบ
ตกแต่งภายใน) 

ศป.บ  
(สถาปตัยกรร
มภายใน) 

- 
มหาวทิยาลยัราชมงคล
ตะวนัออกวทิยาเขตอุเทน

ถวาย 
ไทย 

2558 

สถาปตัยกรรมศ
าสตรมหา
บณัฑติ

(สาขาวชิา
สถาปตัยกรรม

ภายใน) 

สถ.ม. 
(สถาปตัยกรร
มภายใน) 

ออกแบบ
สถาปตัยกรร
มภายใน 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ไทย 

       

 
1.6สาขาวชิาทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิาสถาปตัยกรรม  
1.7 ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ท าวจิยัว่าเป็นผูอ้ านวยการวางโครงการวจิยั   หวัหน้าโครงการวจิยั   หรอืผูร้ว่มวจิยัในแต่ละขอ้เสนอการวจิยั 
เป็นตน้ 
1.7.1 ผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั : ไมม่ ี 
1.7.2 หวัหน้าโครงการวจิยั : ไมม่ ี
1.7.3 งานวจิยัทีท่ าเสรจ็แลว้ :ไมม่ ี

ประวติัท่ีปรึกษางานวิจยั 

           1.1 ชื่อ (ภาษาไทย) นายสมสชิฌน์ บรมธนรตัน์ 
   (ภาษาองักฤษ) Mr.Somsich Broromtanarat 
1.2 หมายเลขประจ าตวัประชาชน   
1.3ต าแหน่งปจัจบุนั ภมูสิถาปนิกอาวุโส ฮวิมานิสท ์จ ากดั 
1.4หน่วยงานทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก  
บรษิทั  ฮวิมานิสท ์จ ากดั 
64 ซอยสาทร 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500    
โทรศพัท0์-2279-6912  แฟกซ0์-2635-2381   
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เวลาท าการจนัทร-์ศุกร ์เวลา 09:30-17:30  
1.5ประวตักิารศกึษา 

ปีทีจ่บ
การศกึษา 

ระดบัปรญิญา  
(ตร ีโท เอก) 

อกัษรย่อ
ปรญิญา 
และชื่อเตม็ 

สาขาวชิา วชิาเอก ชื่อสถาบนัการศกึษา ประเทศ 

2532 

ภมูิ
สถาปตัยกรร
มศาสตร์
บณัฑติ  

ภ.สถ.บ. ภูมสิถาปตัย ์ - จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไทย 

2540 

สถาปตัยกรร
มศาสตร์
บณัฑติ  

สถ.บ. 
สถาปตัยกรร
มศาสตร ์

- สถาบนัราชมงคล ไทย 

2544 

สถาปตัยกรร
มศาสตร์
บณัฑติ 

สถ.บ. 
การออกแบบ
ชุมชนเมอืง 

- มหาวทิยาลยัศลิปากร ไทย 

ไดร้บัอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม 
ประเภทวุฒสิถาปนิก สาขาภมูสิถาปตัยกรรม หมายเลขทะเบยีน ว-ภส 54 
ประเภทภาคสีถาปนิก สาขาสถาปตัยกรรมหลกั หมายเลขทะเบยีน ภ-สถ 5360 

1.6  ประวติัการท างาน  
โครงการประเภทพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว 
2559  โครงการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วศูนยบ์รกิารนกัท่องเทีย่วภเูรอื 
2558  โครงการศกึษาส ารวจและออกแบบกระเชา้ลอยฟ้า (เชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร-ีดอยผาด าและดอยปยุ) 
2557  โครงการเสนอผงัแม่บนการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วสวนหนิผางาม จงัหวดัเลย 
2553  โครงการพฒันารสีอรท์ Le Palai หลวงพระบาง 
2554 โครงการวางแผนการท่องเทีย่ว 4 ภาค 37 จงัหวดั กรมการท่องเทีย่ว 
2544-2545  โครงการสวนพฤษศาสตรด์งฟ้าห่วน จ.อุบลราชธานี 
      โครงการศกึษาวางผงับรเิวณและออกแบบแปลนสิง่ก่อสรา้งอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะชา้ง จงัหวดัตราด 
      โครงการวางผงัและออกแบบภูมทิศัน์บา้นจดัสรรโครงการธนาสริ ิถนนรตันาธเิบศร ์พืน้ที ่33 ไร ่
      โครงการออกแบบภมูทิศัน์ พืน้ทีภ่ายในโรงเรยีนพาณชิยการสลีม 
      โครงการจดัภมูทิศัน์ดา้นหน้าโรงถ่ายท าบรษิทักนัตนา ซ.รพ.บางใหญ่ 
      โครงการจดัภมูทิศัน์ดา้นหน้าอพาทเมน้ท ์NRV อพาทเมน้ท ์ซ.69 พหลโยธนิ 
      โครงการออกแบบตลาดพืน้ที ่12 ไร ่ถนนกาญจนวณชิย ์อ.หาดใหญ่ 



ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                   โครงการวิจยั 
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หมายเหตุ 1. กรณทีีห่น่วยงานมไิดท้ าการวจิยัเองแต่ใชว้ธิจีดัจา้ง โปรดใช ้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอยีด
ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดไวใ้หม้ากทีสุ่ด พรอ้มทัง้แนบแบบขอ้ก าหนด (terms of reference - TOR) การจดัจา้ง
ท าการวจิยัดว้ย 
 2. กรณเีป็นโครงการวจิยัต่อเนื่องทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณทีผ่่านมา และนกัวจิยัมี
ความประสงคจ์ะเสนอของบประมาณการวจิยัในปีงบประมาณต่อไป  
ตอ้งจดัท าโครงการวจิยัประกอบการเสนอของบประมาณดว้ย 
 3. ระบุขอ้มลูโดยละเอยีดในแต่ละหวัขอ้อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ 
ในการประเมนิผล 
 4. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารใชส้ตัว ์ ใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร ์
สภาวจิยัแห่งชาต ิและจดัท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรอง จ านวน 2 ชุด 
 5. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารท าวจิยัในคนใหป้ฏบิตัติามจรยิธรรมการวจิยัในคน และจดัท าเอกสารแนบ
ตามแบบฟอรม์ใบรบัรองการอนุมตัใิหด้ าเนินการวจิยัหรอื Certiftcate of Approval ทีอ่อกโดยคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั จ านวน 2 ชุด 
 6. กรณโีครงการวจิยัทีม่กีารด าเนินการวจิยัดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพใหป้ฏบิตัติามแนวทาง
ปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพส าหรบัการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมห่รอืพนัธุวศิวกรรม 
และจดัท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรองการอนุมตัใิหด้ าเนินการวจิยัดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพที่
ออกโดยคณะกรรมการดา้น 
ความปลอดภยัทางชวีภาพของสถาบนั จ านวน 2 ชุด 

__________________________________ 
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แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ    ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  ของ
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม ใหญ ่(ถ้ามี กิจกรรม/โครงการย่อย ต้องจัดท ารายละเอียดประกอบตามแบบฟอร์มแนบด้วยทุก
รายการ) 

ชื่อโครงการ: โครงการเข้าร่วมงานประชุมวชิาการและนทิรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน   
   

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 
           2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข     โครงการเชิงพัฒนา 
          2.2   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง   โครงการประจ า 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ นายสุพจน์  แวงภูลา  ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   โทรศัพท์มือถือ 082-711-9399 
   โทรศัพท์ 038-3572019 ต่อ 1017 E-mail..suphot_wa@rmutto.ac.th  
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4. หลักการและเหตผุล  (บรรยาย ความเปน็มา เหตุผล ปัญหา ความจ าเปน็ ความส าคัญ  ที่ต้องการ
ด าเนินโครงการนี้ พร้อมทั้ง ระบุให้ชัดเจนว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เปน็อยู่ หรือเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้ว
ให้ดีขึ้น) 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่องานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงด าเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2535 โดยมีพระราชด าริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ
และด าเนินการ เป็นธนาคารพืชพรรณ ได้ด าเนินการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา ตั้งแต่ปี 
2536  เป็นต้นมา  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สนองพระราชด าริมาตั้งแต่ระยะแรกของโครงการ ตามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการล าดับที่ 62 กลุ่มที่ 6 การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและนิทรรศการที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช              
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ก าหนดจัดขึ้นเป็นประจ าทุกๆ 2 ปี และขอให้ทุกหน่วยงานสนองพระราชด าริ เตรียมงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ เพื่อเป็นการถวายรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์การศึกษาเรียนรู้ความหลากหลาย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง ยั่งยืน และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นที่ยอมรับสู่นานาชาติ  ถ่ายทอดสิ่งที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไปสู่เยาวชน
ไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทย ในทุกระดับ  

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

1. จ านวน โครงการ .  (ผลผลิตโครงการ) โครงการ 1 

2.เพื่อจัดแสดงผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มทร. 
ตะวันออก  

2. จ านวนกิจกรรมที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
จ านวนผู้เยี่ยมชมผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

คน 

7 

1,500 

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรูห้ลงัจากท่ีเข้า
เยี่ยมชมนิทรรศการ   

ร้อยละ 30 

 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม. 1,530.คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน ...1,500......... คน 
ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวน (คน) 
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 

จ านวน (คน) 
ผู้บริหาร 50  
อาจารย ์ 50  
เจ้าหน้าท่ี 50  
นักศึกษา 950  
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ชุมชน/องค์กร 50  
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทัว่ไป 400  
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมท้ังสิ้น 1,500  

 

6.2  คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน ....30....... คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร  10 
อาจารย ์  10 
เจ้าหน้าท่ี  10 
นักศึกษา  - 
วิทยากร   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมท้ังสิ้น  30 

7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่นแต่ง
ตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ 

            

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

            

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ เช่น  
การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน     
 2.1 จัดแสดงนิทรรศการ อพ.สธ.-   
มทร.ตะวันออก.... 
 2.2 ........................................... 

            

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 ............................................ 
 3.2 ............................................ 
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7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : ล้าน
บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

    0.50        

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

แบบสอบถาม ภาพถ่าย หลังสิ้นสุดการด าเนินโครงการ 1 เดือน 

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 

  

8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

ความรู้ก่อนและหลังจากท่ีไดร้ับ จากการเข้าเยี่ยม
ชมนิทรรศการ  ร้อยละ 30 

 

 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ  ชื่อสถานที่ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ อ าเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 500,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกิจกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย .........................................บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ………500,000…….บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 
1.ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
       (ค่าล่วงเวลาวันท าการ 5 วัน x 100  บาท x 3คน   = 1,500 บาท ) 
        (ค่าล่วงเวลาวันหยุดราชการ 4 วัน x 300  บาท x 2 คน   = 2,400 บาท ) 

3,900 
3,900 
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าใช้สอย 
1. ค่าเดินทางคณะกรรมการ  
    (จ านวน 20 คน x 12 วัน x คนละ 240 บาท = 57,600 บาท) 
2. ค่าตอบแทนนักศึกษา 
    (จ านวน 5 คน x 9 วัน x คนละ 200 บาท = 9,000 บาท) 
3.ค่าที่พักคณะกรรมการ 
   (จ านวน 10 คน x 11 คืน x คนละ 800 บาท = 88,000บาท) 
   (จ านวน 5 คน x 2 คืน x คนละ 800 บาท = 8,000 บาท) 
   (จ านวน 5 คน x 5 คืน x คนละ 800 บาท = 20,000 บาท) 
   (นักศึกษาจ านวน 2 คน x 2 คืน x คนละ 500 บาท = 2,000 บาท) 
 4.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
 5. ค่าจ้างเหมาประดับสถานท่ี 
 6. ค่าจ้างเหมาออกแบบและพมิพ์โปสเตอร ์กระดาษอาร์ทมันเครอืบลามิเนท 
 (ขนาด 80 ซม. x 120 ซม.จ านวน 7 แผ่น x แผ่น ละ 1,100 บาท = 7,700 บาท) 
  7. คา่จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  แบบสอบถาม 
ค่าวัสด ุ

1. ค่าวสัดสุ านักงาน 
       1.1 ค่าหมึกพิมพ ์
       1.2 กระดาษ A 4 (จ านวน  1 รีม ) 
       1.3 ปากกาลูกลื่น (จ านวน 60 ด้าม X 10 บาท = 600 บาท) 
     2. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
     3. ค่าวัสดุเกษตร      
     4. ค่าวัสดุด้านวิทยาศาสตร ์

284,510 
 

57,600  
 

9,000  
 

88,000 
8,000 

20,000 
2,000 

51,710 
40,000 
7,700  

 
500 

211,590 
3,500 
5,390 

600 
600 

45,500  
81,000 
75,000 

ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จา่ยจริง  
รวมทั้งสิ้น 500,000 

 
หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ 
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
 
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

เป้าหมาย/ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
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ตัวชี้วัด
งบประมาณ 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด ...1,530...... คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ.. 1,500......คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ …….. ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 500,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน)์  

      1. ผู้เข้าร่วมโครงการเล็งเห็นประโยชน์ และความส าคัญในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

      2. ได้สนับสนนุส่งเสริมให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อย่างยั่งยนื 

      3. ประชาสัมพันธ์การด าเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยฯ 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

 

 
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (นายสุพจน์     แวงภูลา) 
       ต าแหน่ง.เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป. 
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       .....8......./...กันยายน.../...2563......... 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (.......นายสุพจน์     แวงภูลา............)                             (.รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย ์พรสุริยา.) 
 เจ้าหน้าที่งบประมาณ              รักษาราชการแทน 
  .....8......./...กันยายน.../...2563.........  ผู้อ านวยการส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ       
                       เจ้าหน้าที่/......................                            .....8......./...กันยายน.../...2563......... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 

 



 

         
 

 บบ             
 ท .ต . 

 
 บบ       น    ข         บป ะ  ณป ะ   ป   . . 2565 

 บ   น    น น 
  บป ะ  ณ ผ น  น          บป ะ  ณ   น       

 น     น                                                                               
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสิมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผ ผ  ต  (                                                ) 
                                                        
                                           
                                      
                                                  
1.                          
            :                                                        
2. ป ะ ภท                                                          

 2.1                                                           

 2.2                                                      

 



 

         
 

 บบ             
 ท .ต . 

3. ผ    บผ    บ                                                                             
                  082-7119399                    -   -             
   E-mail sup.hot@hotmail.com             

4.          ะ  ต ผ    

 ตามแนวทางการด าเนินงาน ตามกรอบกิจกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 30
กันยายน พ.ศ.2569) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรม ที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน และ3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากร
ทางด้านกายภาพ ทรัพยากรทางด้านชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยที่ อพ.สธ. สนับสนุนและร่วมมือ  
กับหน่วยงาน ที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอด
ระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. หน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระส าคัญในการด าเนินงาน เช่น  
พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการและขั้นต้อนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติและงบประมาณในการด าเนินงาน โดยมี อพ.สธ.เป็นผู้สนับสนุนแผนการปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ  
ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ.ไปยังแหล่งทุนต่างๆ ต่อไป  

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมสนองพระราชด าริมาตั้งแต่ระยะแรกของโครงการ มีการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม โดยการด าเนินโครงการ มีความสอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานที่ 3 กรอบการ
สร้างจิตส านึก กิจกรรมที่ 8กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสอดคล้องพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1
พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศ
และของโลก และยุทธศาสตร์ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  การด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ 
 และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง  

 การด าเนินงานโครงการ อบรมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์ไม้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใ ห้ผู้เข้าร่วม
โครงการเกิดความรู้ความเข้าใจ ด้านการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในหลวงรัชการที่ 9 ทั้ง 3 กิจกรรม มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน  

5.   ต  ป ะ       ต        ข    ต  ป ะ             

                                                                                                    
                                                                                         

                                            

1.                                             
         พืช                            

(           จ ำนวนโครงกำร โครงกำร 1 

2.                                              
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(         2.                               
                                  

   
       

70 
70 



 

         
 

 บบ             
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6.       ป      ท          70  น (                                                                                         ) 

                              :                                                                             
    70    

6.   ผ   ข              ผ   ข    บบ              น น 60  น 
ป ะ ภท บ    ภ  น       ท      

   น น ( น) 
บ    ภ   น     ท      
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         5 
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7.   ผน       น น  น             7.1 – 7                       7                  

        
ป  2    ป  2    

ต. .  .  ธ. .  . .  . .   . .   .   .    . .  . .  . .  . . 

                             

1.                          
                                      

            

1.2                           
                             

            



 

         
 

 บบ             
 ท .ต . 

        
ป  2    ป  2    

ต. .  .  ธ. .  . .  . .   . .   .   .    . .  . .  . .  . . 

7.2.                                    
                           
                            
                         
                        
               
1.1                               

                  

 
 
 
 
 

 
 

          

7.3.                              
- อบรมสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์ 

ทรัพยำกรพันธุ์ไม้ 
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8.     ต  ต    ะป ะ   นผ        น น  น (C_Check) (    ะ     ข     ต  ต  ผ ต  ข    .4) 

   ต  ต  ผ            ท      น   ต  ต   
  ะป ะ   นผ  

 ะ ะ     น   ต  ต  ผ  

8.1                                                                                               

8.2     ป ะ   นป ะ   น  
 -                             
                                              
                    
                                               
-                                         
                                                
-                     

  

8.3  
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9.     นท      น น        ( ป   ะบ )   
                                                                              



 

         
 

 บบ             
 ท .ต . 

 

10.    นท      น น        น         
                         5 

 
11.  บป ะ  ณ 50,000     (                          ะ          บท             ) 
      บ                                                                         

                                                                                          
                                                                                     

        
    บป ะ  ณ  50,000  บ ท  ( - ห้าหมื่นบ ท   น - ) 

                        
   ต บ ทน 

1.         2    x 1,200     x 4         
          

                35     X 70    X 2        
                   200     X 70    X 1      
                                           70      X 150     ) 
      น้ ามันเชื้อเพลิง 
5. ค่าจ้างเหมาออกแบบ และจดัพิมพ์ป้ายโครงการ จ านวน 1 แผ่น 

          
                   70      X 1      
2.           A        2 รีม x 50      
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14,000 
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1,200 
1,200 

700 
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            50,000 
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12.   ป      /ต         บป ะ  ณ : ผ ผ  ต ผ    ธ  บป ะ  ณ  (                                                ) 
ผ ผ  ต 
                                                      
                                          
                                 
                                    

 ป      /ต        
 บป ะ  ณ 

    ป    ณ       ณภ                ต นท น 
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 ท .ต . 
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 -    น นผ   ข              2    น 
 -    น น     ท      น น        3       
- ผ   ข                  น  ะบ น    
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 -ผ   ข                    
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-                ต   
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     น         ะ  0 
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 -ผ   ข                    
       ต  ป ะ   น ท      
  บ     น         ะ   0 
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13. ผ ท         ะ     บ ( ะบ ผ    ธ     ป ะ   น ท   ะ    ข  น      น  ผ ผ  ต           ป   ป ะ   น )  

 1. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตส านกึในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
                                                                                              
  

14.  ป       ป       น       น น  น          

 .................................................................................................................................................................................. 
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 .................................................................................................................................................................................. 
 
 
                                                                                    

            (                     ) 
                                           
           09  /  กันยายน  /  2563 
 
                                                                             
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

                 ............................................                   ...............................................                  
 (............................................................)                             (............................................................)                      
                                                                                                         
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        



 

         
 

 บบ             
 ท .ต . 

                                        ....                                                                 
         (.............................................)              (.............................................) 
                                                                                                          

                        

 ***  ณ ท    น ข              ต   ะ     ป  ผ    บผ    บ        ต    ป น ะ  บ    ธ    บ        
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ    ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  ของ
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม ใหญ ่ 
 โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
  กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
  กิจกรรมที่ 2 : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                                  
                                        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 
           2.1   โครงการเชิงป้องกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 
          2.2    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ นายสุพจน์  แวงภูลา  ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
   โทรศัพท์มือถือ 082-711-9399 
   โทรศัพท์ 038-3572019 ต่อ 1017 E-mail suphot_wa@rmutto.ac.th  
            

4. หลักการและเหตผุล  (บรรยาย ความเปน็มา เหตุผล ปัญหา ความจ าเปน็ ความส าคัญ  ที่ต้องการด าเนินโครงการนี้ พร้อมทั้ง 
ระบุให้ชัดเจนว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ หรือเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น) 

 ตามแนวทางการด าเนินงาน ตามกรอบกิจกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ.
2559-30กันยายน พ.ศ.2564) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม    ราชกุมารี  โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรม ที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน และ3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากร
ทางด้านกายภาพ ทรัพยากรทางด้านชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยที่  อพ.สธ. สนับสนุนและร่วมมือกับ
หน่วยงาน ที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอด
ระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. หน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระส าคัญในการด าเนินงาน  เช่น พื้นที่
เป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการและขั้นต้อนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
และงบประมาณในการด าเนินงาน โดยมี อพ.สธ.เป็นผู้สนับสนุนแผนการปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ ภายใต้แผนแม่บทของ 
อพ.สธ.ไปยังแหล่งทุนต่างๆ ต่อไป 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมสนองพระราชด าริมาตั้งแต่ระยะแรกของโครงการ 
มีการด าเนินงานตามกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม โดยการด าเนินโครงการ มีความสอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานที่ 3 
กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร และสอดคล้องพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ 1 พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก และยุทธศาสตร์ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริการการด าเนินงาน
โครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ภาครัฐ และภาคเอกชน 
ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง รวมถึงด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โครงการตามแนวพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ รวบรวม และจัดท าฐานข้อมูลโครงการต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ และสามารถน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย ในทุกระดับ 

 การด าเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยมีกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ โครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพ่ือปรับปรุงแผนแม่บท และแผนปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ผลส าเร็จการด าเนินโครงการ และติดตามแก้ไขปัญหาการด าเนินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งาน และตามกรอบการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และแผนแม่บท อพ.สธ.-
มทร.ตะวันออก โครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 
เมษายน 2565  
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5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

(ผลผลิต) 1.จ านวนโครงการ   

           2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

โครงการ 

คน 

1 

525 

2.กจ.1 ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

(ผลผลิต) 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   

(ผลลัพธ์) 2.ได้รับแผนปฏิบัติงาน 

คน 

แผน 

25 

1 

2.กจ.2 เพ่ือจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ 
เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
วันที่ 2 เมษายน 2565  

(ผลผลิต) 1. จ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ 

(ผลลัพธ์) 2 ร้อยละความส าเร็จ ของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

คน 

ร้อยละ 

500 

70 

 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม. 515.คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงแผนปฏบิัติงาน โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปี 2564 

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม....25......คน 
6.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน .......20........... คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร  1 
อาจารย ์  19 
เจ้าหน้าท่ี   
นักศึกษา   

รวมท้ังสิ้น  20 
 
6.1.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการจ านวน  5   คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร  1 
อาจารย ์   
เจ้าหน้าท่ี  3 
วิทยากร  1 

รวมท้ังสิ้น  5 

ชื่อโครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
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กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม.... 510......คน 

6.2  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน ...500......... คน 
ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวน (คน) 
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 

จ านวน (คน) 
ผู้บริหาร  10 
อาจารย ์  40 
เจ้าหน้าท่ี  50 
นักศึกษา  380 
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป  20 
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  400 

 

 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน ....10....... คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร  2 
อาจารย ์  3 
เจ้าหน้าท่ี  5 
นักศึกษา  - 
วิทยากร   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมท้ังสิ้น  10 

7.แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.
ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่นแต่ง
ตั่งกรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ 

            

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์
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7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ เช่น  
การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน     
 2.1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงแผน
ปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
ประจ าปี  
 2 .2  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                            
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี        

    
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
 3.1 ปรับปรุงแผนปฏิบัตงิาน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ประจ าปี  
 3.2 .จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 

            

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

            

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : ล้าน
บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

   0.030   0.10      

 

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครือ่งมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

แบบสอบถาม ภาพถ่าย หลังสิ้นสุดการด าเนินโครงการ 1 เดือน 

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
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- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 
8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม หลังสิ้นสุดการด าเนินโครงการ 1 เดือน 

 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ  ชื่อสถานที่.มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ์ อ าเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 

ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
  ชื่อสถานที่.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ าเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ชื่อโครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                                 
                                    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
             ชื่อสถานที่.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ าเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ เดือน....มกราคม.....พ.ศ. ...2565 
ชื่อโครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                                 
                                    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
            วันที่ด าเนินกจิกรรมในโครงการ เดือน....เมษายน.....พ.ศ. ...2565
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

11. งบประมาณ 130,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกิจกรรมย่อย) 

 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย .........................................บาท  
  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงแผนปฏบิัติงาน โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
11.1 งบประมาณ 30,000 บาท 

 รายจ่าย 
   งบประมาณ 30,000 บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน -) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 

1. วิทยากร 2 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง 
ค่าใช้สอย 

1. ค่าอาหารว่าง 25 คน X 45 บาท X 2 มือ้   
2. ค่าอาหารกลางวัน 25 คน X 200 บาท X 1 มื้อ 
3. ค่าอาหารเย็น 25 คน X 200 บาท X 1 มื้อ 
4. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเย็บเล่มเอกสาร (25 เล่ม X 100 บาท ) 
5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ (คณะกรรมการปฏิบัติงาน)  

ค่าวัสดุ  
1. ค่าปากกา จ านวน 25 ด้าม X 10 บาท 
2. กระดาษ A4 จ านวน 1 รีม X 500 บาท 
 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

7,200 
7,200 

22,050 
2,250 
5,000 
5,000 
2,500 
7,300 

750 
250 
500 

รวมทั้งสิ้น 30,000 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

ชื่อโครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                                 
                                    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายจ่าย 
   งบประมาณ 100,000  บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 

1. 1.ค่าอาหารท าการนอกเวลาคณะกรรมการ 
    (ค่าล่วงเวลาวันท าการ 5 วัน x 100  บาท x 3คน   = 1,500 บาท ) 
    (ค่าล่วงเวลาวันหยุดราชการ 4 วัน x 300  บาท x 2 คน   = 2,400 บาท ) 
ค่าใช้สอย 

3,900 
3,900  

 
 

61,300 
    1.ค่าจ้างเหมาออกแบบ พิมพ์โปสเตอร์ และอดักรอบ 
 (ขนาด 42 x 60 ซม.จ านวน 20 = ชุดx ชุด ละ 1,300 บาท  = 26,000 บาท) 
    2.ค่าจ้างเหมาออกแบบ พิมพ์โปสเตอร์ และอดักรอบ (ขนาด 60x 80 ซม.
จ านวน 14 ชุดx ชุด ละ 1,700 บาท= 23,800 บาท) 
    3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร แบบสอบถาม จ านวน 500 ชุด x ชุด ละ 1 บาท
บาท = 500 บาท) 
    4.ค่าจ้างเหมาประดับสถานท่ี  
ค่าวัสดุ 
   1. ผ้าต่วน สมี่วง (ขนาด 60 หลา จ านวน 3 ม้วน x ม้วน ละ 2,700 บาท             
= 8,100 บาท) 
    2.ผ้าต่วน สีขาว (ขนาด 60 หลา จ านวน 3 ม้วน x ม้วน ละ 2,700 บาท             
= 8,100 บาท) 
    3. โคมสปอตไลท์ ดัดงอโค้งได ้(จ านวน 20 ช้ิน x ช้ิน ละ  500 บาท  
= 10,000 บาท) 

 
26,000 

 
23,800  

 
500 

11,000 
34,800 

 
8,100 

  
8,100 

 
10,000 

    4.หลอดไฟ LED ขนาด 10 วัตต์ (จ านวน 24 หลอด x หลอด ละ 330 บาท = 
7,920 บาท) 
    5. เทปกาว,เทปพันสายไฟฟ้า, กาว 2 หน้า 

 
7,920 

680 
ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จา่ยจริง  

รวมทั้งสิ้น 100,000 
 

 
หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง 
 ได้ 1 ช่องเท่านัน้) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลติผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งหมด  515 คน 

 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 500 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 2 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 130,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    
ร้อยละ  80 

- - 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

     1. มีแผนแม่บทฯ อพ.สธ.มทร.ตะวันออก ในการด าเนินงาน ประจ าปี  
     2. เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยักับหน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียน ในการรักษาทรัพยากรของประเทศ 
     3. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบุคคลากร ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

.......................................................................................................................................................................

.......................... 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

ลงชื่อ.......................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (นายสุพจน์     แวงภูลา) 
       ต าแหน่ง.เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป. 
       .....8......./...กันยายน.../...2563......... 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (.......นายสุพจน์     แวงภูลา............)                             (.รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา.) 
 เจ้าหน้าที่งบประมาณ              รักษาราชการแทน 
  .....8......./...กันยายน.../...2563.........  ผู้อ านวยการส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ       
                       เจ้าหน้าที่/......................                            .....8......./...กันยายน.../...2563......... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่ก าหนด มิฉะนั้น  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 

 



 

มิ.ย. 63 
 

แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบเงินอุดหนุน 

 งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได ้
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ที่ : S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ   ตัวชี้วัดที่ S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีส่วนร่วม  
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ : 4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่องานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ผลผลิต: (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
   ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
   ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                 
1. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม  
 ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการขยายพนัธุด์้วยการตอนกิ่งล าไยเถา 

 

2. ประเภทโครงการ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น 

 2.1   โครงการเชิงปูองกัน  โครงการเชิงแก้ไข  โครงการเชิงพัฒนา 

 2.2   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการประจ า 

 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ ดร.รุศมา มฤบดี  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
   สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติพืช โทรศัพท์มือถือ 097-0653579 
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แบบฟอร์มโครงการ 
มทร.ตอ. 

4. หลักการและเหตผุล   

 ล าไยเถา (Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.) เป็นพืชท้องถิ่นที่พบได้ทั่วไปในจังหวัดชลบุรี 
และแถบภาคตะวันออกของประเทศไทย จัดเป็นพืชสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึ่ง  ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทั้งราก ล าต้น ใบ 
ดอก ผล และเมล็ด เช่น ใบ ต้มดื่มแก้โรคมาลาเรียริดสีดวงทวาร แก้ไข้หวัด เมล็ดตากแห้ง  บดเป็นผง ทาแก้โรคกลาก
เกลื้อน บรรเทาอาการปวด ห้ามเลือด ดอก ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ ล าไยเถาเป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ง่าย โดยศึกษาพบ
สารส าคัญที่มีคุณค่าทางยาได้จากส่วนต่างๆ ของผลล าไย คือ สารส าคัญประเภทโพลีฟีนอล (polyphenol) 3 ชนิด ได้แก่ 
กรดแกลลิก (gallic acid) กรดเอลลาจิก (ellagic acid) และคอริลาจิน (corilagin) จากเมล็ด เนื้อ และเปลือกของผลล าไย
เถา ซึ่งล าไยเถาต่างชนิดกันจะมีปริมาณสารส าคัญเหล่านี้แตกต่างกัน ประกอบกับในปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจด้าน
สุขภาพมากขึ้น ท าให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจึงเพิ่มสูงขึ้น หากสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บ ารุง
สุขภาพเชิงพาณิชย์ จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง  

ล าไยเถามีลักษณะล าต้นเลื้อยคล้ายเถาวัลย์ ชอบขึ้นตามปุา ทรงพุ่มคล้ายต้นเฟื่องฟูา ล าต้นมีแก่น ใบมีขนาดเล็ก
และสั้น เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 2-4 คู่ ออกตรงกันข้ามรูปไข่แกมรูปรี ปลายใบมนหรือเว้าเล็กน้อย โคนใบมน 
ก้านใบสั้น เนื้อใบค่อนข้างหนา ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกเป็นสีขาวอมเหลือง วิธีการขยายพันธุ์ล าไยที่นิยมมาก
ที่สุดคือ การตอนกิ่ง เนือ่งจากเป็นวิธีที่ง่ายและต้นที่ได้ไม่กลายพันธุ์ แต่ต้นที่ได้จากก่ิงตอนนั้นไม่มีรากแก้วเป็นเพียงระบบ
รากพิเศษที่แผ่ขยายในแนวนอนและมีจ านวนน้อย จึงท าให้โค่นล้มได้ง่าย วิธีการที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้วิธีหนึ่ง คือ 
การขยายพันธุ์โดยการต่อกิ่ง ซึ่งใช้ต้นตอที่มีระบบรากแก้วจึงสามารถหยั่งลึกลงไปในดินได้ นอกจากนี้การต่อกิ่งยังมี
ประโยชน์ในการศึกษาอิทธิพลของต้นตอที่มีต่อกิ่งพันธุ์ดี เช่น อาจมีผลต่อขนาดของทรงพุ่ม คุณภาพของผลล าไย  และ
ปริมาณสาระส าคัญด้วย โดยศึกษาการใช้ล าไยเถาเป็นต้นตอและต่อกิ่งพันธุ์ดีของล าไยพันธุ์การค้า อาจท าให้ผลผลิตที่ได้มี
ลักษณะลูกใหญ่ รสชาติหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ เมล็ดเล็ก เนื้อหนา และอาจต้านทานโรคพุ่มไม้กวาดได้อีกด้วย เนื่องจาก
ล าไยเถาเป็นไม้พันธุ์พื้นเมืองจึงมีความต้านทานต่อโรคได้ดี หากประสบผลส าเร็จจะสามารถขายต้นพันธุ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

โดยปกติสามารถพบเห็นล าไยเถาได้ทั่วไปตามบ้านเรือนในชุมชน บางแห่งเป็นไม้เดิมที่มากับที่ดิน แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยัง
ไม่ทราบวิธีการใช้ประโยชน์จากต้นล าไยเถามากนัก ทราบเพียงแต่น าผลสดมาบริโภคเท่านั้น โดยผลสุกมีกลิ่นหอมหวาน
เฉพาะตัว รสชาติหวานจัด เนื้อผลบางกรอบ เมล็ดมีขนาดใหญ่ ชาวบ้านจึงมักจะน ามาปลูกเพื่อเป็นร่มเงาไว้พักอาศัย 
บางส่วนก็เก็บผลมารับประทาน แต่ไม่เป็นที่นิยมมากนักเมื่อเทียบกับพันธุ์ล าไยต้น (Dimocarpus longan Lour.) หรือ
ล าไยพันธุ์การค้า ท าให้จ านวนล าไยเถาในพื้นที่ลดจ านวนลงและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากล าไยเถาอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
แต่การจะใช้ประโยชน์จากสารส าคัญในล าไยเถาได้นั้น ต้องมีปริมาณวัตถุดิบที่เพียงพอและมีคุณภาพจึงจะได้สารส าคัญที่มี
คุณภาพ ดังนั้นการเพิ่มจ านวนล าไยเถาจึงควรเร่งศึกษาและเผยแพร่ให้แก่ชุมชนได้ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านวัตถุดิบซึ่งเป็นรากฐานในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  

         มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล และชื่อโครงการ  ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  ไม่ควรมหีลายขอ้  และต้องก าหนดตัวชีว้ัดวัตถปุระสงค์ของโครงการวา่ต้องการอะไร  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

1. จ านวนโครงการ โครงการ 1 

2. สามารถเพิ่มจ านวนกิ่งพันธุ์ล าไยเถาด้วย 1.  (ผลผลิต) กิ่งพันธุ์ล าไยเถา กิ่ง 20 
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วิธีการตอนได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

 2.  (ผลลัพธ์) น ากิ่งพันธุ์ล าไยเถาไปปลูกเพื่อ
เพิ่มจ านวนและจ าหน่าย 

กิ่ง 15 

 

6. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 24 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้ า) 

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ      จ านวน 20 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์   
เจ้าหน้าที ่   
นักศึกษา 10  
ชุมชน/องค์กร   
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส   
บุคคลทั่วไป  10 
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น 10 10 

6.2 คณะผู้ด าเนินการโครงการ     จ านวน 4 คน 

ประเภท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร   
อาจารย ์  2 
เจ้าหน้าที ่  2 
นักศึกษา    
วิทยากร   
อื่นๆ (ระบุ.................................)   

รวมทั้งสิ้น  4 
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7.  แผนการด าเนินงานโครงการ (ข้อ 7.1 – 7.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 7.5 ใส่เป็นตัวเลข) 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1.การวางแผนงาน             

1.1  การวางแผนการด าเนินการ เช่น
แต่งตัง่กรรมการ /ขออนุมัตโิครงการ  

           

1.2  การด าเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ ์

 
 

          

7.2. ลักษณะในการด าเนินกิจกรรม          
ในโครงการตามตารางก าหนดการ 
เช่น  การสัมมนา  การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดงูาน     
2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งล าไยเถา 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

  
 
 

      

7.3.  เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบ ุ
3.1 วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง
ล าไยเถา 
3.2 วิธีการดูแลกิ่งตอนล าไยเถา 

    
 
 

  
 

      

7.4.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
4.1 บันทึกจ านวนกิ่งตอนท่ีออกราก
สมบูรณ ์
4.2 บันทึกจ านวนกิ่งตอนท่ีรอดหลังจาก
น าลงปลูก 
4.3 ประเมินผลการด าเนินงาน 

      
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

7.5. แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : 
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

   0.0
37 

        

8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 7.4) 

การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 

8.1  การติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

จ านวนกิ่งพันธุ์ล าไยเถาท่ีขายได ้ 1 ปี 

8.2  การประเมินประโยชน ์
 - ส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
เสรมิสร้างความเขม็แข็งของชุมชนหรือ

 
การเจรญิเติบโตของกิ่งตอนล าไยเถาท่ีแข็งแรงและ
มีคุณภาพ สามารถให้ผลผลิตไดร้วดเร็ว 

 
3 ปี 
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การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล 
องค์กรภายนอก 
- ส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน/องค์กร 
- ส าหรับโครงการอื่นๆ ...................... 
8.3  การติดตามตัวช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดเปูาหมาย
ผลผลติ/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 ) 

จ านวนและลักษณะของต้นที่เจรญิเติบโตได้ดีจาก
กิง่ตอนล าไยเถา 

1 ป ี

 
 
 

9.  สถานที่ด าเนินโครงการ (โปรดระบ)ุ   

 ชื่อสถานที่ ชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี      

10.  วันที่ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 37,000 บาท (หากมีกิจกรรมย่อยให้แจงรายละเอียดให้ครบทุกกจิกรรมย่อย) 
 รายรับ    งบประมาณจากมหาวิทยาลัย .........................................บาท  

  งบประมาณจากการเก็บคา่ลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน  
  งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท  

รายจ่าย 
   งบประมาณ  37,000  บาท  ( - สี่หมื่นบาทถ้วน - ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (2 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง) 
ค่าใช้สอย 

1. ค่าน้ ามันเดนิทางไป-กลับ ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนแบบเหมาจ่าย   (4 
บาท x 100 กิโลเมตร) 
2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (20 ชุด x 150 บาท) 
3. ค่าจ้างเหมาท าปูายไวนลิ (2 แผ่น x 890 บาท) 
4. ค่าอาหารกลางวันผู้ด าเนนิโครงการและผู้เข้าร่วมอบรม (24 คน x 130 บาท 
x 1 มื้อ) 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ด าเนินโครงการและผู้เข้าร่วมอบรม (24 คน x 25 
บาท x 2 มื้อ) 

ค่าวัสดุ 
1. มีดตอนกิ่ง (20 เล่ม x 300 บาท) 
2. ขุยมะพร้าว (20 กระสอบ x 80 บาท) 

3,600 
3,600 
9,500 

400 
 

3,000 
1,780 
3,120 

 
1,200 

 
23,900 

6,000 
1,600 
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3. ถุงร้อน 4 x 6 นิ้ว (2 กิโลกรัม x 100 บาท) 
4. เชือกฟาง (10 ม้วน x 30 บาท) 
5. กรรไกรตอนกิ่ง  (20 ด้าม x 500 บาท) 
6. ดิน (20 กระสอบ x 50 บาท) 
7. ขี้เถ้าแกลบ (20 กระสอบ x 50 บาท) 
8. เคเบิ้ลไทร์ 10 นิ้ว (5 แพ็ค x 200 บาท) 
9. ฮอร์โมนออกซิน ชนิด NAA 25 กรัม (1 ขวด x 2,500 บาท) 
10. กะปิ 400 กรัม (2 กระปุก x 150 บาท) 

200 
300 

10,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2,500 

300 
รวมทั้งสิ้น 37,000 

             
หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ  
               กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน                             
               ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ  
  
12.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น) 
ผลผลิต 
 ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลผลิต   - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 24 คน 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 20 คน 
 - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
โครงการ 2 ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ  80 
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

 - โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

 - ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 37,000 บาท 
 

ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย  ร้อยละ  80 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย    

- - 
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ร้อยละ  80 

 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)  

 เพิ่มจ านวนต้นล าไยเถาที่ปลูกจากก่ิงตอนล าไยเถาให้มากข้ึน และสามารถผลิตกิ่งพนัธุ์ล าไยเถาพันธุ์พืน้เมืองเพื่อ
สร้างรายได้อีกทางหนึง่  

14.  ปัญหา/อปุสรรค  ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  

 ..................................................................................................................................................................................
15.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

 .................................................................................................................................................................................. 

 
   
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         (นางสาวรุศมา มฤบดี) 
                      ต าแหน่ง อาจารย์  
         27  /  กันยายน  /  2563 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณ               ความเห็นเบื้องต้นผูบ้ังคับบังชา 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 
...............................................................                             ....................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (............................................................)                             (............................................................)                      
         เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                          หัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ 
................/......................./......................                            ................/......................./...................... 
           
        

      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.............................................)              (.............................................) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานคลงั               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                        

 ***กรณีที่เสนอขอโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องเป็นระดบัรองอธกิารบดี หรือ คณบดีหรือ
เทียบเท่า  ผู้เห็นชอบต้องเป็นอธิการบดี 
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หมายเหตุ  :  รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทกุหัวข้อที่
ก าหนด มิฉะนัน้  
        โครงการของท่านจะถูกลดความส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 
 
 
 

 

***แนบตารางการอบรม สมัมนา  โดยระบุ  หลักสตูร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  
ระบุช่ือวิทยากร  ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา 

 


