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 สรุปผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (มจธ.) ได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. โดยเป็นหน่ึง
ในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริฯ (G5 - กลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีร่วมสนองพระราชดําริ) ในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบแผน
แม่บทระยะ 5 ปีท่ี ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) ซ่ึง มจธ. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเป็น
อย่างดี ท้ังน้ี มจธ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือ
สนับสนุนโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมในปี 2556 ได้แก่ 1. กรอบการ
เรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมท่ี 2 สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และ 3 กรอบการสร้างจิตสํานึก กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
กิจกรรมท่ี 2 สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช เป็นการจัดเตรียมโครงการซ่ึงจะนําเสนอผลการดําเนินงานในปี 2557 

จํานวน 2 โครงการ ดําเนินงานในพ้ืนท่ีอ่าวไทยตอนใน และ พ้ืนท่ี มจธ. บางขุนเทียน 

3. กรอบการสร้างจิตสํานึก 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผน

แม่บทของ อพ.สธ. และความชัดเจนในการวางแผนปฏิบัติงานและการวางแผนประจําปีเฉพาะในส่วนของแต่ละหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ อพ.สธ.มจธ. จึงดําเนินการปรับปรุงแผนแม่บท อพ.สธ.มจธ. และหารือการ
จัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C- อพ.สธ.) ซ่ึงได้รับความร่วมมือจาก บุคลากร นักวิจัย เจ้าหน้าท่ี ของ มจธ. และ
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 
 
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านปกปักทรัพยากรของประเทศ จึงต้
องมีการเรียนรู ้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าธรรมชาตดิั้งเดมิท่ีปกปักรักษาไว้  โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินงานได้แก่   
 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
เป็นกิจกรรมท่ีดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีกําลังจะเปลี่ยนแปลง
หรือสูญสิ้นจากการพัฒนา  เช่น จากการทําอ่างเก็บนํ้า  ทําถนน  เปลี่ยนแปลงจากป่าธรรมชาติเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  หรือ
การทําโรงงานอุตสาหกรรม  การจัดทําบ้านจัดสรร พ้ืนท่ีป่าชายเลน พ้ืนท่ีเกาะท่ีกําลังกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ฯลฯ ซ่ึง
ทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีเหล่าน้ันจะสูญไป 

2.1 โครงการ การสํารวจ รวบรวมและประชาสมัพันธ์ข้อมูลพืชและสัตว์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 
พ้ืนท่ีดําเนินการ : มจธ.บางขุนเทียน 
 
วิธีดําเนินการ 
 1 การจัดเตรียมการดําเนินงาน เช่น ติดต่อคณะทํางานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการแยกแยะพันธ์ุสตัว์ 

2 สํารวจ และ ถ่ายรูป และบันทึกจํานวน พันธ์ุพืชและสัตว์ ภายในวิทยาเขตบางขุนเทียน 
 3 รวบรวมข้อมูลพันธ์ุพืชและสัตว์ท่ีพบภายในวิทยาเขตบางขุนเทียน เช่น ลักษณะ การกระจายพันธ์ุ ประโยชน์ โดย
ใช้แหล่งอ้างอิงจากแหล่งความรู้สากล เช่น IUCN Red List of Threatened Species , International Society for 
Mangrove Ecosystems(ISME)  
 4 จัดเตรยีมข้อมูลเพ่ือใช้สําหรับการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมท่ี 8) 
 
ผลการดําเนินการ 
 เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2556 การดําเนินงานอยู่ในข้ันตอนการจัดเตรียมงาน คือ การประสานงานกับนักวิจัยใน
กลุ่มวิจัย Conservation Ecology ซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านการจําแนกพันธ์ุและตดิตามพฤติกรรมพืช – สัตว์ และ 
การรวบรวมรูปถ่ายพืช-สัตว์ท่ีพบในวิทยาเขต  
 
ตัวอย่างรูปถ่าย พืช-สัตว์ ท่ีพบในมจธ.บางขุนเทียน 
 

  
นกกระจาบทอง เป็นนกอพยพท่ีพบในมจธ.บางขุนเทียน และนักวิจยักลุ่มวิจัย Conservation Ecology ใส่ห่วงเพ่ือติดตาม
พฤติกรรม 
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กระแต กระรอกหลากส ี
 

ต้น ผล และ ดอก ของต้นจิกทะเล ซ่ึงปลูกในมจธ.บางขุนเทียน 
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3 กรอบการสร้างจิตสํานึก 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุน
สนับสนุนหรือดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. 
นอกจากน้ันยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่างๆ
ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาให้คําแนะนําและให้แนวทางการศึกษา ได้ แก่ ชมรมนัก
ชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซ่ึงจะเป็นผู้นําในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป โดยท่ี อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชดําริให้ดําเนินการในกิจกรรมน้ีโดยกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานเป็นระยะๆละ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ัง
วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจนผ่านการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ันๆ 

 

3.1 การปรับปรุงแผนแม่บท อพ.สธ.มจธ. 

คณะกรรมการและอนุกรรมการโครงการ อพ.สธ.มจธ. ดําเนินการปรับปรุงแผนแม่บท อพ.สธ.มจธ. ระยะ 5 ปีท่ี ห้า และ 
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2558 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบการดําเนินงานและกิจกรรมตามแผนแม่บท อพ.สธ. 
และการจัดทํางบประมาณท่ีประหยัด โปร่งใส และใช้เฉพาะในงานของ อพ.สธ. และติดตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ 2557 ท้ังน้ีคณะกรรมการ อพ.สธ.มจธ. ได้พิจารณาเสนอแผนแม่บท แผนปฏิบัติงาน ในกรอบกิจกรรมท่ี 
2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการในพ้ืนท่ี ชุมชนเมืองของกรุงเทพฯและพ้ืนท่ี
อ่าวไทยตอนใน เพ่ือติดตามการปรับตัวและการอยู่รอดของสัตว์ป่า และ โครงการในพ้ืนท่ี มจธ. บางขุนเทียน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสํารวจ รวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลพืชและสัตว์ ใน มจธ. บางขุนเทียน กรอบกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช จํานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ การผลิตนํ้าผึ้งเอกลักษณ์เฉพาะจากดอกไม้สมุนไพรและ
การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงการค้า และ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพู และโลช่ันบํารุงผิวจากไขผึ้งและนํ้าผึ้งบริสุทธ์ิ 
และ กรอบกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 1 โครงการ ซ่ึงเป็นการนําข้อมูลพืช สัตว์ ใน 
มจธ. บางขุนเทียน มาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ิมเติมเพ่ือจัดทํา website อพ.สธ.มจธ ซ่ึงคณะอนุกรรมการดําเนินการ
ออกแบบ Banner และจัดทํา website อพ.สธ.มจธ. ในช่ือโดเมนเนม คือ  www.rspg-kmutt.kmutt.ac.th และ เพ่ิมเติม 
banner ของ อพ.สธ. ใน website ของมหาวิทยาลัยเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม อพ.สธ. 
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การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.มจธ. โดยมี รศ. ดร. วนิดา พวกุล  รองประธานคณะกรรมการโครงการฯ และท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการโครงการฯ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม พร้อมด้วย รศ.นฤมล จียโชค คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. มจธ.  
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Banner สําหรับ website อพ.สธ.มจธ. (www. rspg-kmutt.kmutt.ac.th) 

 

3.2 การจัดต้ังเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C- อพ.สธ.) 

เน่ืองด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ.) ได้เห็นชอบให้จัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยให้อิสระกับเครือข่าย
อุดมศึกษา (เครือข่าย B) ในการพิจารณามอบหมายภารกิจให้เครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C- อพ.สธ.) เดิมท่ีมีการจัดตั้ง
แล้ว หรือ มอบหมายผู้รับผิดชอบใหม่ดําเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละเครือข่าย โดย สกอ. สนับสนุนงบประมาณใน
การบริหารจัดการ จํานวน 100,000 บาท ในการน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะประธาน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (เครือข่าย B) จึงเรียนเชิญมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาการ
จัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวและเชิญชวนมหาวิทยาลัยท่ียังมิได้เข้าร่วมสนองพระราชดําริขอรับพระราชทานพระอนุญาตเข้าร่วม
โครงการ และท่ีประชุมมีมติให้ชะลอการมอบหมายและการจัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C- อพ.สธ.) เน่ืองจากมี
ผู้แทนมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วมประชุม 11 แห่ง จาก 30 แห่ง คิดเป็น 37  เปอร์เซ็นต์ และมิได้อยู่ในเง่ือนไขท่ีได้รับ
มอบหมายให้สามารถตัดสินใจในประเด็นการจัดตั้งเครือข่าย C – อพ.สธ. ได้ อย่างไรก็ตามในภาพรวมทุกมหาวิทยาลัยยินดีให้
ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการดังกล่าว 
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การประชุมจัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C- อพ.สธ.) โดยมี รศ. ดร. วนิดา พวกุล  รองประธานคณะกรรมการ
โครงการฯ และท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการโครงการฯ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 

ตารางแสดงรายนามมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (เครือข่าย B) ท่ีเข้าร่วมประชุมการจัดตั้ง
เครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C- อพ.สธ.) 

ลําดับท่ี รายนามมหาวิทยาลัย สถานภาพการเป็นสมาชิก อพ.สธ. 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาชิก 
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาชิก 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาชิก 
4 มหาวิทยาลัยมหิดล สมาชิก 
5 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ไม่ได้เป็นสมาชิก 
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมาชิก 
7 มหาวิทยาลัยสยาม ไม่ได้เป็นสมาชิก 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี สมาชิก 
9 มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาชิก 
10 มหาวิทยาลัยคริสเตียน สมาชิก 
11 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไม่ได้เป็นสมาชิก 
 

นางภาวิณี พัฒนจันทร์ ผูเ้ขียนรายงาน 

รศ.นฤมล จียโชค ผูต้รวจรายงาน 
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ผลการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ  ปีงบประมาณ 2556  
กิจกรรมท่ี .. 2  กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช.................. 

ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการดําเนินงาน บุคคล/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

โครงการ การสํารวจ รวบรวม
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลพืช
และสัตว ์

√  - - งบประมาณปกติ
ประจําปีของ
หน่วยงาน 

เพื่อรวบรวมและ
เผยแพร่ข้อมูล
พืชและสัตว์ใน
วิทยาเขตแก่
ผู้สนใจ นักเรียน 
นักศึกษาและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

การจัดเตรียมงาน 
1. ประสานงานกับนกัวิจยัใน
กลุ่มวิจยั Conservation 
Ecology ซ่ึงมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านการจาํแนก
พันธุ์และติดตามพฤติกรรมพืช 
– สัตว์  
2. รวบรวมรูปถ่ายพืช-สัตว์ที่
พบในวิทยาเขต  

สถาบันพัฒนาและ
ฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ /
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี บาง
ขุนเทียน 

ผลการ
ดําเนินงานเสนอ
ในปีงบประมาณ 
2557 
ยังไม่มีการเสนอ
ขอและใช้
งบประมาณในปี 
2556 

  รวม 1  โครงการ   รวม - รวม -      
 

  



2 
 

ผลการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ  ปีงบประมาณ 2556  
กิจกรรมท่ี ...8   กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช................. 
 

ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

การจัดต้ังเครือข่ายเชิง
ประเด็นโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (เครือข่าย C-  อพ.สธ.) 

√  - 2,000 งบประมาณ
ปกติประจําปี
ของหน่วยงาน 

จัดต้ังเครือข่ายเชิง
ประเด็น (เครือข่าย 
C- อพ.สธ.) 

เครือข่าย B ได้จัด
ประชุมเพื่อพิจารณา
การจัดต้ังเครือข่าย 
C- อพ.สธ. แล้ว และ
ท่ีประชุมพิจารณา
เห็นควรชะลอการ
มอบหมายและจัดต้ัง 
เครือข่าย C – 
อพ.สธ. ไปก่อน
จนกวา่จะมีการหารือ
อีกคร้ังเม่ือมีการ
ประชุมเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง (เครือข่าย 
B) 

เครือข่าย
อุดมศึกษา 
(เครือข่าย B) – 
ภาคกลางตอนล่าง 

ยังไม่มีการกําหนด
แผนการดําเนินงาน จึง
ไม่เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จาก สกอ. 

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

การปรับปรุงแผนแม่บท 
อพ.สธ.มจธ. 

√  - 3,000 งบประมาณ
ปกติประจําปี
ของหน่วยงาน 

ดําเนินการปรับปรุง
แผนแม่บท 
อพ.สธ.มจธ. ระยะ 5 
ปีที่ ห้า และ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ 
2558 

1. แผนแม่บท 
อพ.สธ.มจธ. และ
แผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ 
2558 ท่ีสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับกรอบ
การดําเนินงานและ
กิจกรรมตามแผน
แม่บท อพ.สธ. และ
การจัดทํา

คณะกรรมการ 
และ 
คณะอนุกรรมการ 
ดําเนินงาน 
อพ.สธ.มจธ. 
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งบประมาณท่ี
ประหยัด โปร่งใส 
และใช้เฉพาะในงาน
ของ อพ.สธ. 
2. website 
อพ.สธ.มจธ. ในชื่อ
โดเมนเนม คือ  
www.rspg-
kmutt.kmutt.ac.th 
และ เพิ่มเติม 
banner ของ อพ.สธ. 
ใน website ของ
มหาวิทยาลัยเพือ่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อพ.สธ. 

  รวม 2  โครงการ   รวม - รวม 
5,000 

     

 
 


