
กลุ่ม G6

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
F1A2

F2A5

1. โครงการส ารวจและเก็บรวบรวม

ทรัพยากรชีวภาพ

1.เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2..เพ่ือศึกษาชนิดของแอคติโนมัยซีทจากตัวอย่างดินรอบรากต้นน  าใจใคร่ใน

ต าบลดอนหญ้านาง 

3.เพ่ือศึกษาชนิดของสาหร่ายและโปรโตซัวในคลองโพธ์ิ

4.เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมและความตระหนักต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืช

              231,840.00 1.จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ ประเภทแอคติโนมัยซีทของ

ชุมชนต าบลดอนหญ้านาง

2.จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ ประเภทสาหร่ายและโปรโต

ซัว ของชุมชนต าบลตล่ิงชันและ   ต าบลสามเรือน

3.การวางแนวทางเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนักของ

ประชาชนในความส าคัญของทรัพยากรท้องถ่ิน

F1A3

F3A8

1. โครงการการเลี ยงปลาแรดเพ่ือการ

อนุรักษ์

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2.เพ่ือเป็นการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์

3.เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ด้านการเพาะเลี ยงปลาแรด

4.เพ่ือเป็นการเผยแพร่และให้ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ปลาแรด

5.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เก่ียวกับการเพาะเลี ยงปลาแรด

              182,800.00 1.ผู้ผ่านการอบรม ได้น าความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปใช้ในการสร้าง

รายได้

2.ผู้ผ่านการอบรม ได้น าความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปใช้ในการอนุรักษ์

ปลาน  าจืด

F2A4

F3A8

1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมสร้าง

มูลค่าเพ่ิมและการน าไปใช้ประโยชน์ด้วย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ินต าบลสามเรือน อ าเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

2.เพ่ือเป็นการวิจัยและนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ินต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.เพ่ือให้ชุมชนต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สามารถน าทรัพยากรท้องถ่ินไปน าใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้

              509,000.00 1. ผู้ผ่านการอบรม ได้น าความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน/การสร้างอาชีพ/การสร้างรายได้

2. องค์ความรู้ท่ีได้จากผลงานวิจัยและพร้อมถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี 2564

กลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



F2A5

F3A8

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล อพ.สธ.-

มหาวิทยาลัย                                   

   

- ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ

- ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

2.เพ่ือน าข้อมูลทรัพยากรพรรณไม้ท่ีได้จากการส ารวจบันทึกลงคอมพิวเตอร์

โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 

3.เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลทางพรรณไม้

                60,600.00 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

2. จ านวนข้อมูล/อบต. ท่ีบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล

F3A7

F3A8

1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน-

มทร.สุวรรณภูมิ

(รหัสสมาชิก 7-13000-004)

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

3. เพ่ือด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ 

และการเก็บรักษาเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก

4. เพ่ือให้น าความรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปบูรณาการสู่การเรียน

การสอน

5. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีความรัก และเห็น

คุณค่าของพืชพรรณและทรัพยากร

6. เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพรรณพืชท่ีพบในพื นท่ีบริเวณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

              137,300.00 1. ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ ได้น าความรู้ท่ีได้ไปจากการจัดโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน

2. ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 89

3. นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ในการท าผลิตภัณฑ์

F3A8 1. โครงการจัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน(อพ.สธ.- มทร.สุวรรณภูมิ)

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    

3.เพ่ือบ ารุงรักษา และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

                10,000.00 1.จ านวนครั งท่ีมีการเข้าถึงเว็บไซต์ฯ ไม่น้อยกว่า 3,000 ครั ง

2.ร้อยละคามพึงพอใจของผู้เข้าถึงเว็บไซต์ฯ ไม่น้อยกว่าร้อย 85



F3A8 2. โครงการการเผยแพร่ส่ือต่างๆ 1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

2.เพ่ือสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

3.เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ให้กับคณะท างานใน

กิจกรรมต่าง ๆ

                53,200.00 1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานส่ือ ไม่น้อยกว่าร้อย 80

F3A8 3. โครงการสนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้า

ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

2.เพ่ือเป็นพ่ีเลี ยงสนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

3.เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

โรงเรียนท่ีร่วมสนองพระราชด าริฯ

                37,600.00 1.จ านวนโรงเรียนท่ีสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนเพ่ิมขึ น จ านวน 1 แห่ง

F3A8 4. โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถ่ิน

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2.เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน และสมัคร

เข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถ่ิน

3.เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

โรงเรียนท่ีสนองพระราชด าริฯ

                37,600.00 1.มี อบต. ท่ีสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานส ารวจ

และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ินเพ่ิมขึ น จ านวน 2 อบต.

F3A8 5. โครงการพ่ีเลี ยงการด าเนินงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ท่ีสนอง

พระราชด าริ โดย อบต. เทศบาลต าบล 

และโรงเรียน

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ. ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

๓.เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานส ารวจและจัดท าฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ิน

                32,000.00 1. อาจารย์  เจ้าหน้าท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผ่านการอบรม

สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรม ไปขยายผลสู่ ผู้เรียนและ

ผู้ปฎิบัติในองค์กรต่อไป



F3A8 6. โครงการ ศูนย์ประสานงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี – มทร.

สุวรรณภูมิ

1.เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2.เพ่ือด าเนินงานประสานงานเพ่ือขับเคล่ือนงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ทั งภายในหน่วยงาน (ระหว่างคณะเชิงบูรณาการ) และระหว่างหน่วยงาน

ภายนอก ในภาคกลาง (ตามเครือข่าย C อพ.สธ. –สกอ.)

3.เพ่ือการจัดการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. – มทร.ส./การจัดประชุม

คณะอนุกรรมการ อพ.สธ– มทร.ส. และประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองจากพระราชด าริ 

            2,443,020.00 1.หน่วยงานท่ีติดต่อประสานงานกับศูนย์ประสานงาน ฯ ( อปท. /

ท้องถ่ินจังหวัด/โรงเรียน/หน่วยงานต่างในมหาวิทยาลัย) ในพื นท่ี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื นท่ีใกล้เคียง สามารถน าความรู้ท่ีได้ไป

ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ฯ ของหน่วยงานเพ่ิมขึ น ร้อยละ 50 ต่อปี

2.บุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ท่ีผ่านการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน สามารถน าความรู้ท่ีได้ไป

ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ

เพ่ิมขึ น ร้อยละ 50 ต่อปี

3.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื นท่ี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื นท่ีใกล้เคียงมีความรู้ท่ีได้จากการ

ฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ิมขึ นร้อยละ 75



F3A8 6. โครงการ ศูนย์ประสานงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี – มทร.

สุวรรณภูมิ 

(ต่อ)

4.เพ่ือส่งบุคลากรไปฝึกอบรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ิน

5.เพ่ือด าเนินงานจัดฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. 

ด าเนินงานตามกรอบนโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการ

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

๖.เพ่ือด าเนินงานจัดฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ. ด าเนินงาน

ตามกรอบนโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

7.เพ่ือเปิดศูนย์ประสานงานโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. – 

มทร.ส. อย่างเป็นทางการ

8.เพ่ือเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย: 

ประโยชน์แท้แก่มหาชน

4.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ในพื นท่ี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื นท่ีใกล้เคียงมีความรู้ท่ีได้จากการ

ฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน เพ่ิมขึ นร้อยละ 75

5.ผู้เข้าร่วมพิธีการเปิดศูนย์ประสานงานโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี อพ.สธ. – มทร.ส. อย่างเป็นทางการในพื นท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและพื นท่ีใกล้เคียง  สามารถน าความรู้ท่ีได้ไป

ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ฯ ของหน่วยงานเพ่ิมขึ น เพ่ิมขึ น ร้อยละ 50

6.บุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ท่ีท่ีเข้าร่วมงานประชุมวิชากรการ

ประชุมวิชาการสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ โดยบูรณาการกับการ

เรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการเพ่ิมขึ น ร้อยละ 50

F3A8 6. โครงการ ศูนย์ประสานงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี – มทร.

สุวรรณภูมิ 

(ต่อ)

(ต่อ) 7.ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการการในบูทนิทรรศการการด าเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สามารถน าความรู้ท่ีได้ไป

ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ฯ ของหน่วยงานเพ่ิมขึ น เพ่ิมขึ น ร้อยละ 50

       3,734,960.00 รวม (บาท)

รวมท้ังส้ิน 6  กิจกรรม จ านวน  11  โครงการ    งบประมาณรวมท้ังส้ิน 3,734,960.00 (บาท)


