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สารบัญ  
 

ช่ือโครงการ 
1. การสํารวจและศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินและน้ําในพ้ืนท่ีวิทยาเขตโป่งสลอด ตําบล
หนองกะปุ  อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร ี
2. โครงการสํารวจทํารหัสพิกัดต้นไม้ในพ้ืนท่ีวิทยาเขตโป่งสลอด 
3. การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและการใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. สํารวจความหลาก หลายของพันธุ์สัตว์น้ําได้จากการทําประมงบริเวณชายฝั่ง  จังหวัดเพชรบุรี              
5. สํารวจความหลากหลายและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
6. การสํารวจภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จาก “ต้นจาก” จังหวัดเพชรบุรี 
7. สํารวจเก็บรวบรวมและศึกษาลักษณะต่างๆ ของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของจังหวัดเพชรบุรี  

8. การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้น้ําในพ้ืนท่ีบ้านถํ้าเสือ ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
9. รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ 
10. ดําเนนิการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย 
11. การคัดแยกจุลินทรีย์ท่ีมีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ 
12. ศึกษาชีววิทยาของตาล 
13. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องยีตาล 
14. การพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากตาล 
15. การศึกษาลักษณะประจําพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี 
16. การศึกษาชีววิทยา เพาะพันธุ์และอนุรักษ์แย้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
17. การพัฒนากรรมวิธีการสกัดแคโรนอยด์จากเนื้อตาลสุก 
18. การใช้ประโยชน์จากชะคราม พืชป่าชายเลนของอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
19. การศึกษาคุณภาพเนื้อไก่พ้ืนเมืองแท้พันธุ์เหลืองหางขาว และประดู่หางดํา 
20. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 
21. การจัดทําฐานข้อมูล อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุร ี
22. บริหารจัดการและตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาป่าต้นน้ําป่าชุมชนเขาแด่น และกลุ่มป่าแก่งกระจาน 
23. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบรุ ี
24. อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
25. ฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว ์
26. สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เยาวชนและชุมชนในการรวบรวมและรักษาพันธุ์ไม้ของ
ท้องถ่ิน 
27. การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ผักพ้ืนบ้านและไม้ผลพ้ืนเมืองของจังหวัดเพชรบุรีแก่โรงเรียนองค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและชุมชน 
28. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 



สารบัญ (ต่อ) 
 

ช่ือโครงการ 
29. การเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยสื่อต่างๆ 
30. การศึกษาพ้ืนท่ีต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถํ้าเสือ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
31. การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 
32. จัดทําหนังสือเผยแพร่ผลงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
33. เรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่ง และป่าชายเลน  ตําบลแหลม ผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม  
34. การจัดทําหนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
35. การจัดทําหนังสือพันธุ์ไม้ป่าชายเลนท่ีพบในอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
36. บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์  ค่านิยมองค์การ เอกลักษณ์ พันธกิจ และยุทธศาสตร ์

 1) ปรัชญา(Philosophy) 
 คุณธรรมนําความรู ้มุ่งสู่สากล 

 2) วิสัยทัศน ์(Vision) 
 ภายในปี 2562  จะเป็นมหาวิทยาลัยชัน้นํา ท่ีมีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเท่ียว 
3) ค่านิยมองค์การ (Core value) 
 ทํางานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขท่ีเป็นธรรม สํานึกนําความรับผิดชอบ กอบกิจเป็นหนึ่งเดียว  
(PBRU: Proactive Benefit Responsibility Unity) 
4) อัตลักษณ์ (Identity) 
 ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้
5) เอกลักษณ ์(Unigueness) 
 มหาวิทยาลัยแห่งการท่องเท่ียวและอาหาร 
6) พันธกิจ (Mission) 
 6.1 สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเท่ียวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

6.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพพร้อมทํางาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม   
โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

 6.3 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ท่ีจําเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ินและประเทศ  
                 โดยให้ความสําคัญกับการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของพ้ืนท่ีและสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
                 ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 6.4 ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมพ้ืนฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงท่ี 
                 ตอบสนองต่อความต้องการให้ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
 6.5 สืบสาน ส่งเสริม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและ 
                สังคม 
 6.6 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ินและ 
               ของชาติ เพ่ือให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล 

6.7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้ันสูง (Advance Execution Premium) โดยมี 
                คณะกรรมการ หรือสํานักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกการดําเนินการ ตามหลักธรรมภิบาลและ 
                ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 



7) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความโดดเด่นดา้นอาหารและการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การสร้างความเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

  
1.2 ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับแผนท่ีเกี่ยวข้อง 
 แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะท่ี 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ.2559– กันยายน พ.ศ.2564)  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2559) ได้แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การดําเนินงานท่ีสร้างความ
สมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานความรู้ และ
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกท้ังยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
วิจัย ของสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แก่ ยุทธศาสตร์การวิจัยการสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพ่ือพัฒนาทางสังคม ยุทธศาสตร์การวิจัยสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์เสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การ
วิจัยการสร้างศักยภาพและความสามารถ เพ่ือการพัฒนานวตักรรมและบุคลากรทางการวิจัย  
 นอกจากนี้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ข้อ 3.3 สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ข้อ 4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก
ทางวัฒนธรรมแก่เยาวชน นักศึกษา ประชาชนในท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดความตระหนัก ซึ่งค่านิยม เอกลักษณ์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และเชิดชูภูมิปัญญาไทย สอดคล้องกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้าน 
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม 



 

1.3 ความเชื่อมโยงตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ./แผนแม่บท อพ.สธ.-มรภ.พบ. 

    ตัวชี้วัด/กิจกรรม/โครงการ 

กรอบแผนแม่บท อพ.สธ./
อพ.สธ.-มรภ.พบ. 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2   
กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร 
 

1.คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของดินและน้ําในพื้นที่โป่งสลอด 

ร้อยละ 50 1. การสํารวจและศึกษาคุณสมบตัทิางกายภาพและ
ทางเคมีของดินและน้ําในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด 
ตําบลหนองกระปุ  อําเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุร ี

50,000 อ.ดร.สุดารตัน์   ไชยเฉลมิ 

2.ข้อมูลรหสัพิกัดต้นไม้และพันธุ์ไม้
เด่นในเขตพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่ง
สลอด  
จ.เพชรบุร ี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2. โครงการสํารวจทํารหัสพิกัดต้นไมใ้นพื้นที่วิทยา
เขตโป่งสลอด 

55,000 อ.สุรีรตัน์ เทมวรรธน์ 

3. จํานวนชนิดของพืชสมุนไพร 30 ชนิด 3. การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและ
การใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20,000 อ.สัณฐิตาพร  กลิ่นทอง และคณะ 

4. ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ปลา  

มากกว่า  
10 ชนิด 

4. สํารวจความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ําได้จาก
การทําประมงบริเวณชายฝั่ง  จังหวัดเพชรบุรี             

70,000 อ. ทิพย์สุดา  ชงัดเวช 

5. จํานวนพืชพรรณ 
6. รายงานผลการสาํรวจความ
หลากหลายและรวบรวมพันธุกรรม
พืช  
หรือผลงานวิจัย 

50 ชนิด 
1 เรื่อง 

5. สํารวจความหลากหลายและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช 

100,000 อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว และ  
อ.วุฒิชัย ฤทธิ 

7. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
8.จํานวนรายวิชาที่มีการบรูณาการ 

ไม่น้อยกว่า 10 คน 
 

1 วิชา 

6. การสํารวจภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จาก 
“ต้นจาก” จังหวัดเพชรบุร ี

85,000 อ.ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ํา 

 



 

 

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/โครงการ 

กรอบแผนแม่บท อพ.สธ./
อพ.สธ.-มรภ.พบ. 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 9. ความหลากหลายของพันธุ์ข้าว มากกว่า 5 
สายพันธุ์ 

7. สํารวจเก็บรวบรวมและศึกษาลกัษณะต่างๆ 
ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรี  

80,000 อ.ดร.สมุิตานันท์ จันทะบรุี  

10. ได้ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
พรรณไม้ของบ้านถ้ําเสือ 
11. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

1 ฐาน 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

8. การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของ
พรรณไม้น้ําในพื้นที่บ้านถ้ําเสือ ตําบลแก่ง
กระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

78,000 อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ 

กิจกรรมที่ 3  
กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

12.ศึกษาและรวบรวมพันธุกรรมดว้ยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
13. ศึกษาและรวบรวมพันธุกรรมเพื่ออนุรักษ์ใน
โรงเรือน 
14. ศึกษาและปลูกเลี้ยงในสวนพฤกษศาสตรเ์พชร
วนาลัย 
15.จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2 ชนิด 
 

8 ชนิด 
 

5 ชนิด 
 

50 คน 

9. รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม ้ 100,000 อ.วุฒิชัย ฤทธิ และ  
อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว 

16.จํานวนพืชพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชร
วนาลัย 
17. จํานวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ  

50 ชนิด 
 

50 คน 

10. ดําเนินการและพัฒนาปรับปรงุสวน
พฤกษศาสตรเ์พชรวนาลัย 

150,000 อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว  
และอ.วุฒิชัย ฤทธิ 

2. กรอบการใช้ประโยชน ์
กิจกรรมที่ 4  
กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร 

18. จุลินทรีย์ที่มีความสามารถผลติเอนไซม์เซลลู
เลส 

5 สายพันธุ์ 11. การคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถใน
การผลิตเอนไซมเ์ซลลูเลสจากดิน 

100,000 อ. จันทนา ก่อนเก่า 

19. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  50 คน 12. ศึกษาชีววิทยาของตาล 100,000 อ.ดร.ญานพัฒน์ พรมประสิทธิ์ และคณะ 
20. ประสิทธิภาพของเครื่องยีตาลที่พัฒนา ระดับด ี 13. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยีตาล * ขอ

งบประมาณ
สนับสนุน 

ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล และ 
อบต.ถ้ํารงค ์



 

 

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/โครงการ 

กรอบแผนแม่บท อพ.สธ./
อพ.สธ.-มรภ.พบ. 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

   จาก วช.  
21. จํานวนองค์ประกอบทางเคมีของ
ตาล 
22. จํานวนชนิดของเภสัชภัณฑจ์ากตาล 

4 ชนิด 
 

1 ชนิด 

14. การพัฒนาเภสัชภณัฑ์จากตาล 85,000 อ.สัณฐิตาพร  กลิ่นทอง และคณะ 

23.ได้ข้อมูลลักษณะประจําพันธุ์ 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณภาพ
การหุงต้มข้าวพื้นเมือง  

มากกว่า 
25 พันธุ์ 

15.การศึกษาลักษณะประจําพันธุ์ข้าว
พื้นเมือง จ.เพชรบุรี  

80,000  อ.ดร.สมุิตานันท์จันะบรุ ี

24.ศึกษาและนับประชากรแย้ด้วย
วิธีการสํารวจ 
25. ศึกษาชีววิทยาของแย้ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
26.เพาะขยายพันธุ์แย้ในโรงเพาะเลี้ยง 
 
27. ปล่อยคืนแย้สูส่วนพฤกษศาสตร์
เพชรวนาลัย 

จํานวน
ทั้งหมดที่ม ี
1 งาน 
 

อย่างน้อย 
20 ตัว 

อย่างน้อย 
20 ตัว 

16.การศึกษาชีววิทยา เพาะพันธุ์และอนุรักษ์
แย้ในมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี 

85,000 อ.ดร.ไกรฤกษ์  ทวีเชื้อ  

28. จํานวนกรรมมาวิธีในการสกัดแคโร
ทีนอยด์จากเนื้อตาลสุก 

1 กรรมวิธี 17. การพัฒนากรรมวิธีการสกัดแคโรนอยด์
จากเนื้อตาลสกุ  

300,000 ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล 

29. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
30. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
31. จํานวนพืชที่ได้ทําการรวบรวมภูมิ
ปัญญาการใช้ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่า 
10 คน 
1 วิชา 
1 ชนิด 

18. การใช้ประโยชน์จากชะคราม พืชป่าชาย
เลนของอําเภอบ้านแหลม จงัหวัดเพชรบุร ี

65,000 อ.ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ํา 



 

 

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/โครงการ 

กรอบแผนแม่บท อพ.สธ./
อพ.สธ.-มรภ.พบ. 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 32. น้ําหนักซากไก่พื้นเมืองแท้
ชําแหละแล้ว 

น้ําหนักไม่
น้อยกว่า 1.5 
กิโลกรมั 

19. การศึกษาคุณภาพเนื้อไก่พื้นเมืองแท้พันธุ์
เหลืองหางขาว และประดูห่างดํา 

50,000 อ.ดร.วนิดา  มากศริ ิ

33. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  150 คน 20. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

150,000 อ.ดร.ญานพัฒน์ พรมประสิทธิ์ 
และคณะ 

กิจกรรมที่  5 กิจกรรมศูนย์ข้อมลู
ทรัพยากร 

34. จํานวนพันธุพืชและพันธุกรรมสัตว์
รวบรวมเพิ่มเตมิ 

30 ชนิด 21. การจัดทําฐานข้อมูล  อพ.สธ.-มรภ.เพชรบรุี  - นางสาวสุวรรณา ด้วงงาม  

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
 

35. เกิดศูนย์แหล่งการเรียนรู้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของป่าตน้น้ําเขา 
แด่นและกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

1 แห่ง 22. บริหารจัดการและตั้งศูนย์การเรียนรูเ้พื่อการ
พัฒนาป่าต้นน้ําป่าชุมชนเขาแด่น และ 
กลุ่มป่าแก่งกระจาน 

75,000 อาจารย์พนัส ชัยรัมย์  และคณะ 

36.จํานวนเว็บไซต์  1 เว็บไซต ์ 23. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ โครงการ อพ.สธ.-
มรภ.เพชรบุรี  

30,000 นางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม  

37. ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า  
24 คน 

24. อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 40,000 อ.วุฒิชัย ฤทธิ และ  
อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว 

38. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 25. ฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 35,000 อ.ดร.บุญสนอง  
ช่วยแก้ว และคณะ 

39. จํานวนโรงเรียน 1 แห่ง 26. สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้
เยาวชนและชุมชนในการรวบรวมและรักษาพันธุ์
ไม้ของท้องถิ่น 

40,000 อ.เมธาวิน สาระยาน  

40. จํานวนโรงเรียน  2 แห่ง 27. การจัดตั้งศูนยอ์นุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้
ผลพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรีแก่โรงเรียน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 

60,000 อ.เมธาวิน สาระยาน  



 

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/โครงการ 

กรอบแผนแม่บท อพ.สธ./
อพ.สธ.-มรภ.พบ. 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

41. จํานวนโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม
สนองพระราชดําริ ในการพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  

1 
โรงเรียน 

28.สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชดําริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  

60,000 ผศ. ดร.มณฑา  จําปาเหลือง 

42. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรา้งสื่อ
มัลตมิีเดยีองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

30 คน 29.การเผยแพร่องค์ความรู้และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นด้วยสื่อต่างๆ 

40,000 อ.ดร.ณัฐกานต์  ภาคพรต 

43. ข้อมูลเชิงลึกมิติด้านวิชาการ 
44. ข้อมูลเชิงลึกมิติด้านเศรษฐกิจ 
45.ข้อมูลเชิงลึกมิตดิ้านสังคม 
46.. ข้อมูลเชิงมิติด้านสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการ 30. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรในการ
ปลูกสักอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านถ้ําเสือ อ.แก่ง
กระจาน จ. เพชรบรุ ี
 
 

*ขอ 
สนับสนุน
งบประมาณ
จาก วช. 

ดร. ศิริวรรณ  แดงฉ่ําและคณะ 

47. จํานวนผลงานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการที่ได้นําเสนอในงานวิชาการ 
48. จํานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ 

2 เรื่อง 
 

>1,000 

31. การจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

150,000 อ.ดร.ศิริวรรณ   แดงฉ่ํา 

49. จํานวนหนังสือที่จัดพิมพ์เผยแพร ่ 800 เล่ม 32. จัดทําหนังสือเผยแพร่ผลงานโครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

100,000 อ.ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ํา 

50.เกิดกลุ่มเยาวชนและผู้นําชุมชน 
หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น  

90 คน 33. เรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่ง และป่าชายเลน  
ตําบลแหลม ผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม  
 

45,000 อ.พนัส ชัยรัมยแ์ละคณะ 
 

51. หนังสือพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตรเ์พชรวนาลัย 

1,000 เล่ม 34. การจัดทําหนังสือพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตรเ์พชรวนาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรุ ี

145,000 อาจารย์วุฒิชัย  ฤทธิ 

 



 

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/โครงการ 

กรอบแผนแม่บท อพ.สธ./
อพ.สธ.-มรภ.พบ. 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 52. ได้หนังสือชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ที่
พบในอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

500 เล่ม 35. การจัดทําหนังสือพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่พบ
ในอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

100,000 อ.ทิพย์สุดา  ชงัดเวช 

53. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่
ดําเนินการไดต้ามเปา้หมาย  
54.จํานวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน (อพ.สธ.-มรภ.
เพชรบุร)ี  
55. จํานวนครั้งของการประชุม
คณะทํางานโครงการ อพ.สธ.-มรภ.
เพชรบุรี  

33 
โครงการ 
1 ครั้ง 
 
 

4 ครั้ง 

36.บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

248,800 อ.ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  2.1 สรุปโครงการ/กิจกรรมโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
       งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีจําแนกตามงบรายจ่าย 

  

โครงการ/กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

งบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

1. การสํารวจและศึกษาคุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมีของดิน
และน้ําในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ตําบลหนองกะปุ  อําเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุร ี

50,000  50,000    50,000 

2. โครงการสํารวจทํารหัสพิกัดต้นไมใ้นพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด 55,000  55,000    55,000 
3. การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและการใช้สมุนไพร
ตามภมูปิัญญาท้องถิ่น 

20,000  20,000    20,000 

4. สํารวจความหลาก หลายของพันธุ์สัตว์น้ําได้จากการทําประมง
บริเวณชายฝั่ง  จังหวัดเพชรบุรี              

70,000  70,000    70,000 

5. สํารวจความหลากหลายและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 100,000  100,000    100,000 
6. การสํารวจภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จาก “ต้นจาก” 
จังหวัดเพชรบุร ี

85,000  85,000    85,000 

7. สํารวจเก็บรวบรวมและศึกษาลกัษณะต่างๆ ของข้าวพันธุ์พื้นเมือง

ของจังหวัดเพชรบุรี  

80,000  80,000    80,000 

8. การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้น้ําในพื้นที่
บ้านถ้ําเสือ ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

78,000  78,000    78,000 

9. รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม ้ 100,000  100,000    100,000 
10.ดําเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย 150,000  150,000    150,000 
11. การคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม ์ 100,000  100,000    100,000 



 

สรุปโครงการ/กิจกรรมโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีจําแนกตามงบรายจ่าย 

โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
งบรายจา่ย 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 
12. ศึกษาชีววิทยาของตาล 100,000  100,000    100,000 
13. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยีตาล ขอสนับสนุนงบประมาณจาก วช - - - - - - 
14. การพัฒนาเภสัชภณัฑ์จากตาล 85,000  85,000    85,000 
15. การศึกษาลักษณะประจําพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จ.เพชรบุร ี 80,000  80,000    80,000 
16. การศึกษาชีววิทยา เพาะพันธุ์และอนุรักษ์แย้ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

85,000  85,000    85,000 

17. การพัฒนากรรมวิธีการสกัดแคโรนอยดจ์ากเนื้อตาลสุก 300,000  300,000    300,000 
18. การใช้ประโยชน์จากชะคราม พืชป่าชายเลนของอําเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุร ี

65,000  65,000    65,000 

19. การศึกษาคุณภาพเนื้อไก่พื้นเมืองแท้พันธุ์เหลืองหางขาว 
และประดู่หางดํา 

50,000 
 

 50,000    50,000 

20. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 150,000  150,000    150,000 
21. การจัดทําฐานข้อมูล อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุร ี -  -    - 
22. บริหารจัดการและตั้งศูนย์การเรียนรูเ้พื่อการพัฒนาป่าต้น
น้ําป่าชุมชนเขาแด่น และกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

50,000  50,000    50,000 

23. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบรุ ี 30,000  30,000    30,000 
24. อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 40,000  40,000    40,000 
25. ฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 35,000  35,000    35,000 
26. สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เยาวชนและ
ชุมชนในการรวบรวมและรักษาพันธุ์ไม้ของท้องถิ่น 

40,000  40,000    40,000 

27. การจัดตั้งศูนยอ์นุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมือง 60,000  60,000    60,000 



 

สรุปโครงการ/กิจกรรมโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีจําแนกตามงบรายจ่าย 

โครงการ/กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

งบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

ของจังหวัดเพชรบุรีแก่โรงเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชน 

       

28.สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
ในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

60,000  60,000    60,000 

29.การเผยแพร่องค์ความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่นด้วยสื่อต่างๆ 40,000  40,000    40,000 
30. การศึกษาพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ําเสือ อําเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

ขอสนับสนุน
งบประมาณ 

จาก วช 

- - - - - - 

31. การจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 177,000  177,000    177,000 
32. จัดทําหนังสือเผยแพร่ผลงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

100,000  100,000    100,000 

33. เรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่ง และป่าชายเลน  ตําบลแหลม 
ผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม  

45,000  45,000    45,000 

34. การจดัทําหนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชร
วนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

145,000  145,000    145,000 

35. การจัดทําหนังสือพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่พบในอําเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุร ี

100,000  100,000    100,000 

36 บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

248,800  248,800    248,800 

รวม  2,973,800  2,973,800    2,973,800 



 

รหัสโครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2560 
งานโครงการาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ งบประมาณ 
1. การสํารวจและศึกษาคุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมีของดินและน้ําในพ้ืนท่ีวิทยา
เขตโป่งสลอด ตําบลหนองกะปุ  อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบรุ ี

 50,000 

2. โครงการสํารวจทํารหัสพิกัดต้นไมใ้นพ้ืนท่ีวิทยาเขตโป่งสลอด  55,000 
3. การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและการใช้สมุนไพรตามภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 20,000 

4. สํารวจความหลาก หลายของพันธ์ุสัตว์นํ้าได้จากการทําประมงบรเิวณชายฝั่ง  จังหวัด
เพชรบุรี              

 70,000 

5. สํารวจความหลากหลายและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  100,000 
6. การสํารวจภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จาก “ต้นจาก” จังหวัดเพชรบุร ี  85,000 
7. สํารวจเก็บรวบรวมและศึกษาลกัษณะต่างๆ ของข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองของจังหวัดเพชรบุรี   80,000 

8. การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้นํ้าในพ้ืนท่ีบ้านถํ้าเสือ ตําบล
แก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

 78,000 

9. รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม ้  100,000 
10. ดําเนินการและพัฒนาปรับปรงุสวนพฤกษศาสตรเ์พชรวนาลัย  150,000 
11. การคัดแยกจุลินทรีย์ท่ีมีความสามารถในการผลิตเอนไซม ์  100,000 
12.ศึกษาชีววิทยาของตาล  100,000 
13. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องยีตาล  ขอสนับสนุนงบประมาณ 

จาก วช 
14. การพัฒนาเภสัชภณัฑ์จากตาล  85,000 
15.การศึกษาลักษณะประจําพันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง จ.เพชรบุร ี  80,000 
16.การศึกษาชีววิทยา เพาะพันธ์ุและอนุรักษ์แย้ในมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรุ ี  85,000 
17. การพัฒนากรรมวิธีการสกัดแคโรนอยดจ์ากเนื้อตาลสุก  300,000 
18. การใช้ประโยชน์จากชะคราม พืชป่าชายเลนของอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี  65,000 
19. การศึกษาคุณภาพเนื้อไก่พ้ืนเมืองแท้พันธ์ุเหลืองหางขาว และประดู่หางดํา  50,000 

 
20. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ  150,000 
21. การจัดทําฐานข้อมูล อพ.สธ.-มรภ.เพชรบรุ ี  - 
22. บริหารจัดการและตั้งศูนย์การเรียนรูเ้พ่ือการพัฒนาป่าต้นน้าํป่าชุมชนเขาแด่น และ
กลุ่มป่าแก่งกระจาน 

 50,000 

23. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบรุ ี  30,000 
24. อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพืช  40,000 
25. ฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์รุน่เยาว์  35,000 
26. สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เยาวชนและชุมชนในการรวบรวมและ
รักษาพันธ์ุไม้ของท้องถ่ิน 

 40,000 



 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ งบประมาณ 
27. การจัดตั้งศูนยอ์นุรักษ์พันธ์ุผักพ้ืนบ้านและไม้ผลพ้ืนเมืองของจังหวัดเพชรบุรีแก่
โรงเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน 

 60,000 

28. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้ารว่มสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 60,000 

29. การเผยแพร่องค์ความรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินด้วยสื่อต่างๆ  40,000 
30. การศึกษาพ้ืนท่ีต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ําเสือ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ขอสนับสนุนงบประมาณ 

จาก วช 
31. การจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  177,000 
32. จดัทําหนังสือเผยแพร่ผลงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  100,000 
33. เรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่ง และป่าชายเลน  ตําบลแหลม ผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม   45,000 
34. การจดัทําหนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี

 145,000 

35. การจัดทําหนังสือพันธ์ุไม้ป่าชายเลนท่ีพบในอําเภอบ้านแหลม จงัหวัดเพชรบุร ี  100,000 
36 บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ  248,800 

รวม  2,973,800 

 

 

 

 
 

 


