
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุร ี

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

สำรวจความหลาก 

หลายของพันธุสัตว

น้ำชนิดอ่ืนไมใชปลา

จากการทำประมง

ชายฝง จังหวัด

เพชรบุรี 

                 

 

  70,000 9,892    งบประมาณ

แผนดิน 

สำรวจและติดตามการ

เปลีย่นแปลง ชนิด

พันธุสัตวน้ำชนิดอ่ืนท่ี

ไมใช 

ปลาท่ีไดจากการ 

ทำประมงบริเวณ

ชายฝง                  

จังหวัดเพชรบุรี 

      การศึกษาความ

หลากหลายของพันธุสัตวน้ำ

ชนิดอ่ืนท่ีไมใชปลา ท่ีไดจาก

การทำประมง อวนกุง และ

อวนปู บริเวณชายฝง จังหวัด

เพชรบุรี พบสัตวน้ำชนิดอ่ืนท่ี

ไมใชปลาท้ังหมด 49 ชนิด จาก 

6 Class โดยมี  Class 

Malacostraca เปนกลุมเดน 

พบ 27 ชนิด จาก 14 วงศ 2 

อันดับในอันดับ Decapoda 

พบมากถึง 25 ชนิด และใน

อันดับ Stomatopoda พบ 2 

ชนิด รองลงมา ไดแก Class 

Bivalvia พบ 12 ชนิด จาก 9 

วงศ 7 อันดับ, Class 

Gastropoda พบ 5 ชนิด จาก 

อาจารยทิพยสุดา   

ชงัดเวช 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

5 วงศ3 อันดับ, Class 

Merostomata พบ 2 ชนิด 

จาก 1 วงศ 1 อันดับ และ 

Class Cephalopoda พบ 2 

ชนิด จาก 2 วงศ 2 อันดับ และ 

Class Echinoidea พบ 1 

ชนิด และจากจำนวนท้ังหมด มี

เพียง 16 ชนิด (32.65 

เปอรเซ็นต) ท่ีมีความสำคัญ

ทางเศรษฐกิจ ไดแก ปูกางเขน, 

ปูมา,ปูใบ, กั้งกระดาน, กุง

กุลาดำ, กุงขาว, กั้งตั๊กแตนหาง

จุด (กั้งตั๊กแตนสีเงิน), แมงดา

จาน, หอยแครง,หอยแมลงภู, 

หอยเสียบ, หอยหวาน, หมึก

กระดองลายเสือ และหมึกยักษ

เล็ก สวนอีก 2 ชนิด (4.08 

เปอรเซ็นต) เปนท่ีนิยมนำมา

บริโภคภายในครัวเรือนของ

กลุมชาวประมง ไดแก หอย

หนามทุเรียนและหอยโมี 

สวนอีก 31 ชนิด (63.27 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 3 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เปอรเซ็นต) จะเปนกลุมท่ีไมได

นำมาใชประโยชน 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

สำรวจความหลาก 

หลายของชนิดพันธุ

ปูชายฝงทะเล และ

ริมฝงน้ำท่ีติดทะเล 

จังหวัดเพชรบุรี 

  70,000 43,000 งบประมาณ

แผนดิน 

ความหลาก หลายของ

พันธุปู บริเวณชายฝง 

    สำรวจความหลากหลาย

ของพันธุสัตวน้ำกลุมปู บริเวณ

ชายฝงทะเล จังหวัดเพชรบุรี 

จำนวน 103 ชนิด  และวงศท่ี

พบจำนวนมากท่ีสุดไดแก วงศ

ปูแสม  Sesarmidae มี 19 

ชนิด  รองลงมาเปนวงศ ปูมา  

Portunidae 13 ชนิด  

      โปสเตอรเผยแพร

ประชาสัมพันธชนิดพันธุปูท่ี

สำรวจพบ 103 ชนิด  จำนวน 

26 แผน พรอมกับราง  หนังสือ  

“ปูชายฝงทะเล และริมฝงน้ำท่ี

ติดทะเล จังหวัดเพชรบุรี” 

อาจารยชลิดา  

ชงัดเวช 

 

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

การศึกษาและ

รวบรวมภูมิปญญา

การปลูกละมุด

อำเภอบานลาด

จังหวัดเพชรบุรี 

 

  35,000 5,500 งบประมาณ

แผนดิน 

สำรวจภูมิปญญาการ

ปลูกไมผลทองถิ่นใน

อำเภอบานลาดจังหวัด

เพชรบุรี 

     ประสานขอใชขอมูล

ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกละมุด

ของอำเภอ 

บานลาด จังหวัดเพชรบุรี จาก

สำนักงานเกษตรอำเภอบาน

ลาด และนัดลงพ้ืนท่ีเพ่ือสราง

ความเขาใจกับเกษตรกรผูให

อาจารย ดร.

ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ 

โครงการ

เพ่ิมเติม

จาก

แผนปฏิบั

ติ 

งาน

ปงบประม



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ขอมูล แตเนื่องจากเกิดการ

ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให

กิจกรรมดังกลาวตองงดไป โดย

มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนผูปลูก 

จำนวน 117 ราย และมีจำนวน

แปลงปลูกละมุด 132 แปลง 

และการรวบรวมภูมิปญญาอยู

ระหวางดำเนินการ  

าณ  2563 

ไมไดอยูใน

แผน

แมบท 

อพ.สธ. 

  รวม 3  โครงการ   175,000 58,392      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 5 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

รวบรวมและ

อนุรักษพันธุกรรม

กลวยไม 

  100,000 100,000 งบประมาณ

แผนดิน 

ศึกษาและรวบรวม

พันธุกรรมดวยวิธีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ

เพ่ิมเติม 

รวบรวมพันธุกรรมเพ่ือ

อนุรักษในโรงเรือน

เพ่ิมเติม 

คืนพ้ืนท่ีธรรมชาติและ

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

    ศึกษาขยายพันธุกลวยไมใกล

สูญพันธุ หายาก หรือมีแนวโนม

ใกลสูญพันธุ  1 ชนิด คือกลวยไม

หมูกลิ้ง (Eulophia 

andamanensis Rchb.f.) 

    รวบรวมพันธุกรรมกลวยไม

ใกลสูญพันธุ หายาก หรือมี

แนวโนมใกลสูญพันธุ เพ่ืออนุรักษ

ในโรงเรือนและ/หรือปลูกเลี้ยงใน

สวน พฤกษศาสตรเพชรวนาลัย 

จำนวน  18 ชนิด  

    1. เอ้ืองจันทบูร 

    2. สิงโตสยาม 

    3.เอ้ืองกาบดอก 

    4. เข็มแสด 

    5. เอ้ืองเขี้ยวเสือลาย 

    6. เอ้ืองชอมวง 

    7. เข็มแดง 

    8. เอ้ืองมัน 

    9. เขากวางออน 

    10. เอ้ืองมัน 

    11. เอ้ืองแซะหอม 

อาจารยวุฒิชัย 

ฤทธิ 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

    12. กะเรกะรอน 

    13. เอ้ืองพญาไรใบ 

    14. เอ้ืองจำปา 

    15. เอ้ืองงวงชาง 

    16. เอ้ืองเกากิ่ว  

    17. กุหลาบเหลืองโคราช  

    18. ฉัตรมงคล 

    ขยายพันธุตนกลากลวยไมใกล

สูญพันธุหายาก หรือมีแนวโนม

ใกลสูญพันธุ ดวยเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช ขยายพันธุ

กลวยไมหมูกลิ้ง (Eulophia 

andamanensis Rchb.f.) 500 

ตน 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

ดำเนินการและ

พัฒนาปรับปรุง

สวนพฤกษศาสตร

เพชรวนาลัย 

  150,000 150,000 งบประมาณ

แผนดิน 

ปลกูและจัดแสดง

พรรณไม และจัดทำ

ปายชื่อ 

    พรรณไมหายากในสวน

พฤกษศาสตรเพชรวนาลัย 

มากกวา 50 ชนิด เปนแหลง

เรียนรูท่ีนำไปสูการจัดทำหนังสือ

พรรณไมในสวนพฤกษศาสตร

เพชรวนาลัย โดยอาจารยวุฒิชัย 

ฤทธิ   

     ผูเขาเย่ียมชมสวน

อาจารย ดร. 

บุญสนอง  ชวยแกว  

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 7 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พฤกษศาสตรเพชรวนาลัย 

จำนวน  143 คน    

    นกัศึกษาและอาจารยท่ีมีการ

พานักศึกษาออกศึกษาสภาพ

พ้ืนท่ีจริงโดยรอบสวน

พฤกษศาสตรเพชรวนาลัยคือ 

อาจารยในสาขาวิชาชีววิทยา 

จำนวน 9 คน และนักศึกษาท่ีเขา

ชมศึกษาพันธุไมชนิดตางๆ ใน

รายวิชาพฤกษศาสตร จำนวน 45  

คน  รวม 54 คน 

    นักเรียนจากโรงเรียนพรหมา

นุสรณ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 

30 คน 

    คณะศึกษาดูงานและเย่ียมชม

จากโรงเรียนบานหนองเต็งฯ 

เทศบาลตำบลหนองเต็ง จำนวน 

59 คน 

     และยังมีพรรณไมในสวน

พฤกษศาสตร กลุมพืชไมมีทอ

ลำเลียง พืชท่ีมีทอลำเลียงไรเมลด็ 

พืชเมล็ดเปลือย และพืชดอก ท้ัง  

4 ชนิด 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 8 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 1. พืชไมมีทอลำเลียง  เชน 

มอส  

 2. พืชท่ีมีทอลำเลียงไรเมล็ด  

เชน  วายทะนอย  หญาถอด

ปลองและเฟน 

 3. พืชเมล็ดปลอย  เชน ปรง 

 4. พืชดอก เชน 

พวงชมพู  กันภัยมหิดล  มะลิ

ซอน  เข็มสีตางๆ กรรณิการ 

กลวยไม  กาหลง กุหลาบ  ชบา  

ดอกย่ีเขง  ดอกอินทนิล  ดอก

ย่ีโถ  ดอกลีลาวดี 

  รวม 2 โครงการ   250,000 250,000      
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เพชรบุรี 

ศึกษาเทคโนโลยี 

ชีวภาพของตาล

เบื้องตน   

  100,000 100,000 งบประมาณ

แผนดิน 

ศึกษาสัณฐานวิทยา

และกายวิภาคของ

ตาล 

   จากการดำเนินงานได 

งานวิจัยการแยกสายพันธุ และ

การแยกเพศตาล จำนวน 1 

เรื่อง ความหลากหลายของ

แมลงพาหะถายเรณูของ

ตาลโตนด (Borassus 

flabellifer L.) : การศึกษา

นำรองในพ้ืนท่ีสวน

พฤกษศาสตรเพชรวนาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

และพ้ืนท่ีตำบลถ้ำรงค อำเภอ

บานลาด จังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงมี

จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 

ผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย  

อาจารยสาขาวิชาชีววิทยา  9 

คน   

นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา

ชีววิทยา 1, 2  จำนวน 20 คน  

รายวิชาพฤกษศาสตร  จำนวน 

45 คน  รวม   74   คน 

อาจารย ดร.

ญาณพัฒน   

พรมประสิทธิ์ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เพชรบุรี 

การพัฒนาอาหารกึ่ง

สำเร็จรูปจากเนื้อ

ตาลสุกท่ีมีแคโรที

นอยดและใยอาหาร

สูง 

 

  180,000 179,823.23   งบประมาณ

แผนดิน 

พัฒนาอาหารกึ่ง

สำเร็จรูปจากเนื้อตาล

สุกท่ีมีสารแคโรที

นอยดและใยอาหาร

ในปริมาณใยอาหาร

ในปริมาณส ู

 

    จากผลการศกึษาการใช

กระบวนการรีโทรเกรเดชันเพ่ือ

ชะลอการสลายตัวของสารแค

โรทีนอยดในเนื้อตาลสุกใน

โครงการ อพ.สธ. 

ปงบประมาณ 2562 ซ่ึงได

กระบวนการเตรียมเนื้อตาลสุก

ท่ีเหมาะสมและกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อตาลสุก

ท่ีเหมาะสม ซ่ึงไดนำมาใชใน

การผลิตเปนผลิตภัณฑกึ่ง

สำเร็จรูปท่ีมีสารแคโรทีนอยด

และใยอาหารสูง ใน

ปงบประมาณ 2563 จึงได

ดำเนินการ ทำเสนกึ่งสำเร็จรูป

จากขาวเจาและเนื้อตาลสุกท่ี

ลดปริมาณเกลือ จำนวน 1 

สูตร (เสนกวยเต๋ียวเนื้อตาลสุก)  

       กรรมวิธีการผลิตเสนกึ่ง

สำเร็จรูปจากขาวและเนื้อตาล

สุก โดยใชวิธีการและ

เทคโนโลยีอยางงาย ไดแก การ

นึ่งดวยไอน้ำ การอบแหงดวย

ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.

จินตนา  วิบูลยศิริ

กุล 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ตูอบลมรอนหรือพลังงาน

แสงอาทิตย โดยน้ำสวนผสม

ตาง ๆ มาผสมกัน และขึ้นรูป

บนถาดท่ีทนความรอนได เชน 

ถาดแกว ถาดพลาสติกพอลิโพ

รพิลีน ถาดอลูมิเนียม ถาดส

แตนเลส เปนตน แลวนำไปนึ่ง

จนแปงกลายเปนเจล หลังจาก

ท้ิงใหเย็นจึงแกะจากถาด และ

รอใหแปงเกิดการคืนตัว

ประมาณ 12 ชั่วโมงท่ี

อุณหภูมิหอง หรือในตูเย็น 

อยางนอย 6 ชั่วโมง แลวจึง

นำมาตัดเปนเสนตามแนวยาว 

และอบแหงดวยตูอบลมรอนท่ี

อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 

หรืออบดวยพลังงาน

แสงอาทิตย  

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เพชรบุรี 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

ขนมขบเคี้ยวเพ่ือ

สุขภาพจากเนื้อตาล 

 

  35,000 35,000 งบประมาณ

แผนดิน 

สูตรการทำผลิตภัณฑ      จากการดำเนินงานไดสูตร

การทำขนมขบเคี ้ยว 1 ส ูตร 

(คุกกี้เนื้อตาลสุก) 

 

 

อาจารย ดร.สุ

คนธา  

สุคนธารา 

โครงการ

เพ่ิมจาก

แผนปฏิบัติ

งาน 

ปงบประมา
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ณ  2563 

ไมไดอยูใน

แผนแมบท 

อพ.สธ. 

4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เพชรบุรี 

การพัฒนาผลิต 

ภัณฑเวชสำอาง 

จากบัวหลวงราชนิี 

  42,000 42,000 งบประมาณ

แผนดิน 

ผลิตภัณฑท่ีได 

จากบัวหลวงราชนิี 

    สารสกัดจากบัวหลวงราชินีมี

คุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ 

และคุณสมบัติยับย้ังเอนไซมไท

โรซิเนส สามารถนำไป

ประยุกตใชเปนสวนผสมใน

ผลิตภัณฑเวชสำอาง และได

ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑเวช

สำอางจากบัวหลวงราชินี ดังนี้ 

สบูกอนจากสารสกัดเกสรเพศผู

บัวหลวงราชินี สบูเหลวจากสาร

สกัดกลีบบัวหลวงราชินี  

ผูชวย

ศาสตราจารยดร.

พิชิต  สุดตา  

โครงการ

เพ่ิมจาก

แผนปฏิบัติ

งาน 

ปงบประมา

ณ  2563 

ไมไดอยูใน

แผนแมบท 

อพ.สธ. 

  รวม 4 โครงการ   357,000 356,823      

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 13 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เพชรบุรี 

ปรับปรุงและจัด

แสดงศูนยเรียนรู

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

 

  100,000 100,000 งบประมาณ

แผนดิน 

ปรับปรุงและจัดแสดง     พืชท่ีเก็บรวบรวมได : ศูนย

เรียนรูมีการเก็บ อนุรักษ พืชชนิด

ตางๆ ไวหลากหลายชนิด เชน 

กันภัย  พวงคราม  พวงชมพู  ย่ีโถ  

ราชพฤกษ และพรรณไมชนิดตางๆ 

มากกวา 30 ชนิด ท่ีพบในสวน

พฤกษศาสตรเพชรวนาลัย 

     สัตวท่ีเก็บรวบรวมได : เชน 

หมึกชนิดตางๆ   หอยชนิดตางๆ   

ปูชนิดตางๆ  แมงดา แมงกะพรุน 

กั้ง   ปลาดาว  ปลาชนิดตางๆ   กุง   

งู   แย  ผีเสื้อกลางวัน  ผีเสื้อ

กลางคืน แมลงปอ   ฯลฯ 

     จุลินทรียท่ีเก็บรวบรวมได 

(จำพวกเห็ด) เห็ดดาวดิน เห็ด

หลินจือ  เห็ดดาวกระจาย เห็ด

ปะการังยอดเขากวาง 

          ผูเขาเย่ียมชม  : จำนวน 

386 คน ประกอบดวย  

          อาจารยสาขาวิชาชีววิทยา 

9 คน   

อาจารย ดร.

ญาณพัฒน   

พรมประสิทธิ์  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

          นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา

ชีววิทยา1,2 จำนวน 20 คน 

         นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา

เก็บตัวอยาง จำนวน 61 คน 

         นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา

อนุกรมวิธาน จำนวน 20 คน 

         นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา

สัตววิทยา 138 คน 

         นักศึกษาสาขาวิชา

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน 20 คน 

         น ักศ ึกษาสาขาว ิชาส ัตว

ศาสตร จำนวน 45 คน 

         น ั ก ศ ึ ก ษ า ส า ข า ว ิ ช า

ว ิ ทยาศาสตร  และ เทค โน โล ยี   

จำนวน 24  คน 

         นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 

ป 2 จำนวน 20 คน 

         นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 

ป 3 จำนวน 29 คน 

         น ั ก เ ร ี ยนจาก โ ร ง เ ร ี ยน

พรหมานุสรณ จ ังหว ัดเพชรบุรี  

จำนวน 30 คน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

         คณะศึกษาดูงานและเยี่ยม

ชมจากโรงเรียนบานหนองเต็งฯ 

เทศบาลตำบลหนองเต็ง จำนวน 

59 คน 

     การรวบรวมพืช สัตว จุลินทรีย

ชนิดตางๆ เพ่ือเปนแหลงเรียนรู

ของนักศึกษาและนักเรียนจาก

บุคคลภายในนอก เชน นักศึกษา

สาขาวิชาชีววิทยา นักศึกษาจาก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

นักเรียนจากโรงเรียนหัวหิน 

โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัด

เพชรบุรี นักเรียนจากโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

นักเรียนจากโรงเรียนอรุณประดิษฐ  

นักเรียนจากโรงเรียนหนองหญา

ปลองวิทยา และบุคคลภายนอกท่ี

เขามาศึกษาดูงานในศูนย

วิทยาศาสตร ฯ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี โดยในหองความ

หลากหลายทางชีวภาพ จะเปน

หองท่ีเก็บรวบรวมพืชชนิดตาง ๆ  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เพชรบุรี 

การพัฒนาผลิต  

ภัณฑเพ่ือสุขภาพ

จากพันธุขาวหอม

พ้ืนเมืองจังหวัด

เพชรบุรีท่ีมีคุณคา          

ทางโภชนาการสงู 

 

  165,000 156,750 งบประมาณ

แผนดิน 

ผลิตภัณฑจากขาว

พ้ืนเมือง 

เผยแพรผลการ

ดำเนินงานอบรมเชิง

ปฏิบัติการถายทอด

เทคโนโลยีการแปรรูป 

    ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพจากขาว

พันธุพ้ืนเมืองเพชรบุรีท่ีมีคุณคาทาง

โภชนาการสูง จำนวน 2 ผลิตภัณฑ 

       -ชาใบขาว 

       -ผงชงพรอมด่ืม 

     ผลิตภัณฑท่ีไดท้ัง 2 ผลิตภัณฑ  

มากกวา 500 ชิ้น  โดยนำผลงาน

เขารวมประกวดนวัตกรรมในงาน

สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ งาน

มหกรรมอาเซียน และงานในงาน

ประชุมวิชาการชมรมคณะ

ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 

9 ซ่ึงในงานไดชงชาใหผูเขารวมงาน

ชิมตลอดท้ังงาน 

อาจารย ดร. 

สุมิตานันท   

จันทะบุรี 

 

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เพชรบุรี 

บริหารจัดการและ

ตั้งศูนยการเรียนรู

เพ่ือการพัฒนาปา

ตนน้ำชุมชนเขา

แดน  และกลุมปา

แกงกระจาน 

  35,000 - งบประมาณ

แผนดิน 

- ไมไดดำเนินงาน อาจารยพนัส  ชัย

รัมย  

 

4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เพชรบุร ี

เว็บไซตประชา 

สัมพันธโครงการ 

  10,000 80,000 งบประมาณ

แผนดิน 

โครงการท่ี

ประชาสัมพันธ 9 

โครงการ  

    ประชาสัมพันธงานตางๆ ของ

โครงการ  อพ.สธ.  และการ

เผยแพรดำเนินงานกิจกรรมตางๆ 

นางสาวสุวรรณ  

ดวงงาม 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อพ.สธ.-มรภ.

เพชรบุร ี    

ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

ฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

เว็บไซต ประชาสัมพันธ โครงการ 

อพ.สธ.-มรภ.

เพชรบุรhีttp://rspg.pbru. 

ac.th/index.php จำนวน  9 งาน 

5 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เพชรบุร ี

ฝกอบรมนัก

พฤกษศาสตรรุน

เยาว รุนท่ี 9 

  45,000 - งบประมาณ

แผนดิน 

- ไมไดดำเนินงาน อาจารย ดร.บุญ

สนอง   

ชวยแกว 

 

6 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เพชรบุรี 

จัดทำหนังสือ

พรรณไมใน

สวนพฤกษ 

ศาสตรเพชร

วนาลัย 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุร ีเลม 2 

  150,000 150,000 งบประมาณ

แผนดิน 

หนังสือพรรณไมใน

สวนพฤกษศาสตร

เพชรวนาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี เลม 2 

    จัดทำตนฉบับหนังสือ “หนังสือ

พรรณไมในสวนพฤกษศาสตรเพชร

วนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี เลม 2 และเขาเลม

จัดพิมพจำนวน 1,000 เลม 

อาจารยวุฒิชัย  

ฤทธิ 

 

7 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เพชรบุรี 

บริหารจัดการ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

  61,540    16,707 งบประมาณ

แผนดิน 

กิจกรรม/โครงการท่ี 

15 โครงการ 

การประชุม

คณะทำงานโครงการ 

อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี 

    มีการดำเนินงานประสานงาน 

ต ิดตามการดำเน ินของไตรมาส

จำนวน 3  ครั้ง 

    การดำเนินงานตามแผนแมบท

ระยะ 5 ปที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 

30 กันยายน 2564)  ประกอบดวย 

3 กรอบการดำเนินงาน  4 กิจกรรม 

อาจารย ดร.

ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ตามแผนปฏ ิบ ัต ิ ง านประจำป

งบประมาณ 2563 มีกิจกรรมใน

แผน  16 โครงการ แตเนื่องจากมี

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม

ใหม ทั ้งผูนี ้ร ับผิดชอบโครงการมี

ความประสงคถอนกิจกรรมออก

จากแผนปฏ ิบ ัต ิงาน จำนวน 2 

โครงการ  ดังนี้  

     1. โครงการส งเสร ิมการใช

ทรัพยากรปูมารวมกับการอนุรักษ 

พื ้นที ่ตำบลบานแหลมและตำบล

หาดเจาสำราญ จังหวัดเพชรบุรี  

     2 .  โ ค ร ง ก า ร ก า ร พ ั ฒ น า

ผล ิตภ ัณฑ จากงวงตาล และมี

โครงการ/ก ิจกรรมเพ ิ ่มเต ิมใน

แผนปฏิบัติงานประจีงบประมาณ 

2563 จำนวน 4 โครงการ   ดังนี ้

    1. ผลิตภัณฑเวชสำอางจากบัว

หลวงราชินี 

    2. การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบ

เคี้ยวเพ่ือสุขภาพจากเนื้อตาล 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

    3. การศึกษาและรวบรวมภูมิ

ปญญาการปลูกละมุดอำเภอบาน

ลาด จังหวัดเพชรบุรี  

     4. จัดบูธนิทรรศการงานการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ครั้งท่ี 10 ทรัพยากรไทย  :ชาวบาน

ไทยไดประโยชน ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย

หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 

      ดังนั้นมีโครงการ/กิจกรรม 

ท้ังหมด 18 โครงการ  แตเนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา-19 ทำใหโครงการท่ีมี

การจัดอบรมและลงพ้ืนท่ีชุมชน 

ไมไดดำเนินการ จำนวน 2 

โครงการ  ดังนี้  

     1. บริหารจัดการและตั้งศูนย

การเรียนรูเพื่อการพัฒนาปาตนน้ำ

ชุมชนเขาแดน และกลุ มปาแกง

กระจาน 

     2. ฝกอบรมนักพฤกษศาสตร

รุนเยาว รุนท่ี 9 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

     โครงการท่ีดำเนินการขออนุมัติ

ดำเนินการและดำเนินงานท้ัง 16 

โครงการ ดังนี้  

     1 . ส ำ รวจและต ิ ดตามการ

เปลี่ยนแปลงชนิดพันธุสัตวน้ำชนิด

อื ่นที ่ไมใช ปลา ที ่ได จากการทำ

ประมงบร ิ เวณชายฝ   ง  จ ั งหวัด

เพชรบุรี 

     2.สำรวจความหลากหลายของ

ชนิดพันธุปูชายฝงทะเลและริมฝง

น้ำท่ีติดทะเลจังหวัดเพชรบุรี 

      3. การศึกษาและรวบรวมภูมิ

ปญญาการปลูกละมุดอำเภอบาน

ลาด จังหวัดเพชรบุรี 

     4. รวบรวมและอนุรักษ

พันธุกรรมกลวยไม 

     5. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง

สวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย 

     6. ศึกษาชีววิทยาของตาล 

     7. การพัฒนาอาหารกึ่ง

สำเร็จรูปจากเนื้อตาลสุกท่ีมีแคโรที

นอยด และใยอาหาร 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 21 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

     8. ปรับปรุงและจัดแสดงศูนย

เรียนรูความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

     9. การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือ

สุขภาพจากพันธุขาวพ้ืนเมือง

จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีคุณคาทาง

โภชนาการสูง 

     10. ผลิตภัณฑเวชสำอางจาก

บัวหลวงราชินี 

     11. การพัฒนาผลิตภัณฑขนม

ขบเคี้ยวเพ่ือสุขภาพจากเนื้อตาล    

     12. เว็บไซตประชาสัมพันธ

โครงการ อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี 

     13. จัดทำหนังสือพรรณไมใน

สวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

      14. บริหารจัดการโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

      15. จัดทำหนังสือขาวพ้ืนเมือง

จังหวัดเพชรบุรี 

      16. จัดบูธนิทรรศการงานการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ครั้งท่ี 10 ทรัพยากรไทย  :ชาวบาน

ไทยไดประโยชน ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย

หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 

    การจัดประชุมคณะทำงาน 

อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี จำนวน  3  

ครั้ง 

 

8 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เพชรบุรี 

จัดบูธนิทรรศการ

งานการประชุม

วิชาการและ

นิทรรศการ  

ครั้งท่ี 10 

ทรัพยากรไทย  :

ชาวบานไทย             

ไดประโยชน  

ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน ศูนย

หนอง 

ระเวียง อำเภอ

เมือง              

  179,460   167,551   งบประมาณ

แผนดิน 

จัดบูธนิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย : 

ชาวบานไทยได

ประโยชน 

จำนวน 1 นิทรรศการ    

     ดำเนินการจัดบูธนิทรรศการ 1 

บูธ  ทรัพยาการไทย : ชาวบานไทย

ได  ป ระ โยชน  ( ข  า น าป  า ต าล 

ชาวบานไทยไดประโยชน)  เม่ือ

วันท่ี 29 พฤศจิกายน –  5 ธันวาคม  

2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน ศูนยฝกหนองระ

เ ว ี ย ง  อ ำ เ ภ อ เ ม ื อ ง  จ ั ง ห วั ด

นครราชสีมา 

    นอกจากนั้นยัไดเขารวมประชุม

วิชาการ เผยแพรงานวิจัย 4 เรื่อง  

    1. องคประกอบทางเคมีและ

ปริมาณธาตุอาหารในขาวพ้ืนเมือง

จังหวัดเพชรบุรี  

อาจารย ดร.

ศิริวรรณ   แดงฉ่ำ  

โครงการ

แยกยอย

จาก 

โครงการ

บริหาร

จัดการ

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรม

พืชอัน

เนื่องมาจา

ก

พระราชด

ำริฯ 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 23 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

จังหวัด

นครราชสีมา 

    2. การขยายพันธุไอยเรศ 

(Rhynchostylis retusa (L.) 

Blume) ในหลอดทดลอง  

   3. การใชเครื่องหมาย RAPD ใน

การแยกเพศของตาล (Borassus 

flabellifer L.)  

   4. พรรณไมน้ำในสวน

พฤกษศาสตรเพชรวนาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

9 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เพชรบุร ี

จัดทำหนังสือขาว

พ้ืนเมืองจังหวัด

เพชรบุร ี

  100,00 100,000 งบประมาณ

แผนดิน 

หนังสือขาวพ้ืนเมือง

จังหวัดเพชรบุรี 

 

    จัดทำหนังสือขาวพ้ืนเมือง

จังหวัดเพชรบุรี จำนวน  1,000  

เลม   

อาจารย ดร.สุมิ

ตานันท  จันทะบุรี 

 

  รวม 9 โครงการ   746,000 771,008      

 


