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บทสรุปผุ้บริหาร 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อพ.สธ. - มจธ.) 

ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) 
 
สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติงาน ปี 2560 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. - มจธ. จัดท าแผนแม่บท อพ.สธ. – มจธ. ระยะ 5 ปีที่หก และ

คัดเลือกโครงการ/งาน ที่สอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานของ อพ.สธ. คือ 1 กรอบการส ารวจ 2 กรอบการใช้
ประโยชน์ 3 กรอบการสร้างจิตส านึก และครอบคลุม 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ (พืช สัตว์และจุลินทรีย์) และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งแผนปฏิบัติงานที่เสนอในแผน
แม่บทและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 7 โครงการ และ แผนปฏิบัติงานที่ไม่ได้
น าเสนออยู่ในแผนแม่บท แต่มีการด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้ 

1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ 1 โครงการวิจัย  :

ความหลากหลายของราไมคอร์ไรซาจากรากต้นผึ้ง ในเทือกเขาตะนาวศรี จ.ราชบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์  2 ศูนย์
การเรียนรู้ระบบนิเวศ ทั้งนี้โครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศไม่ได้มีการด าเนินงาน และ โครงการที่ไม่ได้น าเสนอ
อยู่ในแผนแม่บท แต่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุนด าเนินการ 1 โครงการได้แก่ โครงงานของนักเรียน วมว. 
เพ่ือศึกษาระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ หัวข้อ : การศึกษาแมลงในระบบนิเวศ มจธ. บางขุนทียน 

2 กรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ประกอบด้วยโครงการวิจัย จ านวน 3 

โครงการ ได้แก่ 1 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และการตีรังผึ้งกับพลวัตรประชากรผึ้ง
หลวง Apis dorsata บนต้นผึ้ง Ficus albipila ในพ้ืนที่เทือกเขาตะนาวศรี 2 การพัฒนาเทคนิคเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
น้ าผึ้งจากผึ้งมิ้มและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเลี้ยงในสวนเกษตรผสมผสาน 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส าอาง
ธรรมชาติจากทรัพยากรพืชในป่าเต็งรัง พ้ืนที่ มจธ. ราชบุรี 

3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1 การเข้าร่วม

จัดนิทรรศการในงาน ประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ .สธ.  ซึ่งด าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2561 และ 2 
การจัดท าเว็บไซด์ อพ.สธ. – มจธ ซึ่งปรับรวมอยู่ในโครงการประชาสัมพันธ์ อพ.สธ. – มจธ. โดยโครงการ
ประชาสัมพันธ์ฯ ไม่ได้น าเสนออยู่ในแผนแม่บท แต่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุนด าเนินการ  

 



ดังนั้น โครงการ อพ.สธ. – มจธ. ที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 มีทั้งหมด 6 โครงการ และมีนักเรียน 
นักศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจน ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รวมถึงเครือข่ายพันธมิตร เข้า
ร่วมมือในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ ตามเป้าหมายของโครงการ คือ พัฒนาบุคลากร อนุรักษ์ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและพันธมิตร รวมงบประมาณ
โดยประมาณ จ านวน 1,360,564,41 บาท 
  



สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อพ.สธ. - มจธ.) 

ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) 

 

สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2560 

คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. - มจธ. คัดเลือกแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ

กรอบการด าเนินงานของ อพ.สธ. คือ 1 กรอบการส ารวจ 2 กรอบการใช้ประโยชน์ 3 กรอบการสร้างจิตส านึก และ

ครอบคลุม 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ(พืช สัตว์และจุลินทรีย์) และ ทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา และจัดท าเป็นแผนแม่บท อพ.สธ. – มจธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 

กันยายน 2564) ในปี 2558 จากนั้นคณะอนุกรรมการจึงจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม ปี 2560 ที่

บรรจุในแผนแม่บทเสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ และได้รับการอนุมัติเพ่ือเสนอต่อ อพ.สธ. จ านวนทั้งสิ้น 7 

โครงการ/กิจกรรม  

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะอนุกรรมการโครงการฯ ด าเนินโครงการที่เสนอไว้ในแผนแม่บท จ านวน 4 โครงการ 

และด าเนินโครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนแม่บท จ านวน 2 โครงการ เนื่องจากรับทราบข้อมูลหลังการจัดส่ง

แผนปฏิบัติการให้โครงการ อพ.สธ. แล้ว แต่มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินโครงการ

ดังกล่าว และโครงการที่เสนอในแผนแม่บทแต่ ไม่ได้ด าเนินงาน/ปรับรวมโครงการ/ปรับระยะเวลาด าเนินงาน 

จ านวน 3 โครงการ ดังนั้นในภาพรวมการด าเนินงานปี 2560 จึงมีโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 6 

โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2560 ดังตาราง 

 



 
 

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2560 (12 เดือน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
กรอบท่ี 1 การเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (F1A2) 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม

แผนแม่บท / 

วัตถุประสงค์ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

บุคคล / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

   มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง      

1 มจธ. 

(ราชบุรี) 

ความหลากหลาย

ของราไมคอรไ์ร

ซาจากรากต้นผึ้ง 

ในเขตเทือกเขา

ตะนาวศรี 

จังหวัด ราชบุรี

และ

ประจวบครีีขันธ์ 

  506,100.00 

 

256,632.01 งบประมาณ

แผ่นดิน  

(ว.1). 

1. เพื่อสนอง

พระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. ศึกษาความ

หลากหลายของ

เชื้อราไมคอร์ไรซา

1. ไม่พบไมคอร์

ไรซาจาก

ตัวอย่างดินของ

ต้นผึ้งจ านวน 

10 ต้น ใน

บริเวณพื้นท่ี

อ าเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี 

และป่าละอู 

จังหวัด

ดร. ปณตัดา 

ยอดแสง/ 

มจธ. ราชบุร ี

 



ที่อาศัยอยู่ใน

บริเวณรากของต้น

ผึ้ง  

3. ศึกษาความ

เหมาะสมของ

อาหารแตล่ะชนิด 

ในการเพาะเลี้ยง

เส้นใยเช้ือราไมคอร์

ไรซา 

4. ศึกษา

ความสัมพันธ์ของ

เชื้อราไมคอร์ไรซา

กับต้นผึ้ง 

5. ส่งเสรมิกิจกรรม

ในการอนุรักษ์และ

การถ่ายทอด

เทคโนโลยีการ

เพาะพันธ์ุต้นผึ้ง 

ประจวบครีีขันธ์ 

ที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ี

ชุมชนและพื้นที่

เกษตรใน

บริเวณใกล้เคียง 

2. สามารถคดั

แยกไมคอร์ไรซา

จากลักษณะ

ภายนอกของ

สปอร์ได้ 9 ชนิด 

จากตัวอย่างดิน

ของต้นผึ้ง 3 ต้น 

ในบริเวณป่า

อนุรักษ์ของ 

มจธ.ราชบุร ี

  



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2560 (12 เดือน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
กรอบท่ี 1 การเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (F1A2) 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม

แผนแม่บท / 

วัตถุประสงค์ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

บุคคล / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

   มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง      

2 มจธ. บางขุน

เทียน 

โครงงานของ
นักเรียน วมว .
เพื่อศึกษาระบบ

ความนิเวศหรือ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ หัวข้อ : 
การศึกษาแมลง
ในระบบนิเวศ 
มจธ  .บางขุน
เทียน 

  500 500 งบประมาณ

ปกติของ รร. 

ดรุณสิกชาลัย 

1. เพื่อสนอง

พระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. จ านวน

โครงงานของ

นักเรียน อย่าง

น้อย 1 งานต่อปี 

1. แมลง

ทั้งหมด 31 

ตัวอย่าง โดย

พบแมลงที่

สามารถจ าแนก

วงศ์ได้ 25 

ตัวอย่าง และ 6 

ตัวอย่างที่ไม่

สามารถจ าแนก

วงศ์ได้  

2 ศึกษาวงจร

ชีวิตและ

1 รศ. นฤมล จีย

โชค 

2 น.ส. ภาวิณี  

พัฒนจันทร์ 

3 อาจารย์ 

จินตนา  

วงศ์ต๊ะ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ : 

มจธ. บางขุน

เทียน / 

โครงการ วมว. 

โครงการที่

ไม่ได้

น าเสนออยู่

ในแผน

แม่บท แต่

มหาวิทยาลยั

เห็นสมควร

สนับสนุน

ด าเนินการ 



3. ข้อมูล

ทรัพยากร มจธ. 

บางขุนเทียน ผ่าน

การท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

1 เพื่อส ารวจ 

รวบรวม ข้อมลู

ทรัพยากรในพื้นที่ 

มจธ  .บางขุน

เทียน ผ่านการ

ด าเนินงาน

โครงงาน

วิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

จ านวนอย่างน้อย 

1 งานต่อป ี

2. เพื่อส่งเสรมิให้

นักเรียนเข้าใจถึง

ความส าคญัของ

พฤติกรรมของ 

มวนแดงฝ้าย 

ซึ่งมีประชากร

หนาแน่น มาก

ที่สุดในบริเวณ

ศึกษา  

3 เก็บรักษา

ตัวอย่างแมลง

จ านวน 12 

ตัวอย่าง 

โรงเรียน ดรณุ

สิกขาลัย 

(โครงการ วิศว์-

วิทย์) 



ระบบนิเวศน์หรือ

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพใน

รูปแบบโครงงาน

วิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

 

  



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2560 (12 เดือน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
กรอบท่ี 1 การเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (F1A2) 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของ

งบประมาณ 

เป้าหมาย

ตามแผน

แม่บท / 

วัตถุประสงค์ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

บุคคล / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

   มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง      

3 มจธ. บาง

ขุนเทียน 

ศูนย์การเรียนรู้
ระบบนิเวศ 

  73,800 - มจธ. 1 เพื่อให้

นักศึกษา 

นักเรียน และ

บุคคลทั่วไป 

เข้าใจถึง

ความส าคญั

และประโยชน์

ของทรัพยากร 

2 เพื่อ

สนับสนุนการ

พัฒนาพ้ืนท่ี 

ไม่ได้ด าเนินงาน  เนื่องจาก 

มจธ. บาง

ขุนเทียน 

อยู่ระหว่าง

การ

ปรับปรุง

แผนการใช้

พ้ืนที่  



ในแนวทาง 

“พิพิธภัณธ์มี

ชีวิต” โดย 

มจธ. เป็นศูนย์

ข้อมูล 

3 เพื่อส ารวจ

ทรัพยากรใน

พื้นที่ส าหรับ

การจัดท า

ฐานข้อมูล 

ดังนั้นไม่มี

การด าเนิน

โครงการ 

  รวม 3 

โครงการ 

  580,400.00 257,132.01      

 

โครงการ /กิจกรรม ของ F1A2  

 ด าเนินการตามแผนแม่บท 1 โครงการ  

 ไม่มีการด าเนินการ 1 โครงการ 

 ด าเนินโครงการการเพิ่มเติมซึ่งน าเสนอให้บรรจุในแผนแม่บท หลังการเสนอแผนปฏิบัติการแล้ว 1 โครงการ 

  



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2560 (12 เดือน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี 

กรอบท่ี 2 กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (F2A4) 

ล าดั

บ 

หน่วยงา

น 

ชื่อโครงการ การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม

แผนแม่บท / 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน บุคคล / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

   มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง      

1 มจธ. 

(ราชบุรี) 

ผลกระทบของ

การเปลีย่นแปลง

การใช้ประโยชน์

พื้นที่และการตรีัง

ผึ้งกับประชากร

ผึ้งหลวง Apis 

dorsata บนต้น

ผึ้ง Ficus 

albipila 

  439,700 401,425 งบประมาณ

แผ่นดิน (ว.1) 

 

1. เพื่อศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงการ

ใช้ประโยชน์ของ

พื้นที่รอบต้นผึ้ง 

2. เพื่อส ารวจชนิด 

ปริมาณและ

คุณภาพพืช

อาหารของผึ้ง

หลวงในพื้นที่

ศึกษา 

1. ส ารวจและบันทึก

ต าแหน่งต้นผึ้งใน

พื้นที่ พบผึ้งอาศัยอยู่

บนต้นผึ้ง 17 ต้นจาก

จุดศึกษาท้ังสิ้น 14 

จุด และมีจ านวน 4 

ต้นที่มีผึ้งมาท ารังเกิน 

5 รัง พร้อมทั้ง

ตรวจสอบจ านวน

ประชากรผึ้งบนต้นผึ้ง

ผศ.ดร. 

อรวรรณ ดวง

ภักดี, นาย

ปรีชา  รอด

อิ่ม และนาง

พรรณปพร 

กองแก้ว 

 



3. เพื่อศึกษาแบบ

แผนการอพยพ

ของประชากรผึ้ง

หลวงบนต้นผึ้งใน

พื้นที่ศึกษา 

4. เพื่อการสร้าง

แบบจ าลอง

ประเมินปัจจัย

เสี่ยงท่ีส่งผลต่อ

ประชากรผึ้งหลวง

และต้นผึ้งในพื้นที่

ศึกษา 

กับพืชอาหารใน

ช่วงเวลาเดียวกัน  

2. ส ารวจและบันทึก 

ชนิดและปรมิาณ 

อาหารผึ้งหลวง เก็บ

ตัวอย่างน้ าหวานเพื่อ

วิเคราะหค์ุณภาพ

อาหาร พบพืชอาหาร

ผึ้งหลวง 45 ชนิด 

โดยอยู่ในระดับดมีาก

จ านวน 10 ชนิด ท่ี

บานในช่วงเวลาที่ผึ้ง

หลวงอพยพเข้ามาใน

พื้นที ่

 

  



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2560 (12 เดือน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี 

กรอบท่ี 2 กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (F2A4) 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อ

โครงการ 

การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม

แผนแม่บท / 

วัตถุประสงค์ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

บุคคล / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

   มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง      

2 มจธ. 

(ราชบุรี) 

การพัฒนา

เทคนิคเพื่อ

เพิ่มผลผลิต

น้ าผึ้งจากผึ้ง

มิ้มและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

เพื่อเลี้ยงใน

สวนเกษตร

ผสมผสาน 

  466,620 372,289 งบประมาณ

แผ่นดิน  

(ว.1) 

 

1. เพื่อเพิ่มอัตรา

ผลผลติต่อรังของ

น้ าผึ้งจากผึ้งมิม้ให้

ได้มากข้ึนอย่าง

น้อยร้อยละ 50 

ของที่ผลิตได้ใน

ปัจจุบัน  

2. พัฒนาเทคนิค

การขยายรังผึ้งมิ้ม

เพื่อเพ่ิมจ านวนรัง  

1. ฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่

กลุ่มเป้าหมาย

จ านวน 14 คน 

2. ได้ด าเนินการ

เพื่อเพ่ิมอัตรา

ผลผลติต่อรังของ

น้ าผึ้งจากผึ้งมิม้

ให้ได้มากขึ้นอย่าง

นายปรีชา  รอด

อิ่ม, ผศ.ดร. 

อรวรรณ ดวง

ภักดี, ดร. นง

นาถ พ่อค้าและ 

ดร. กัลย์ธรีา สุ

นทราภิรักษ์กลุ 

 



3. เพื่อศึกษา

ความเป็นไปได้

ทางธุรกิจของ

น้ าผึ้งผึ้งมิ้ม 

3.1. ทดสอบ

คุณสมบัติทาง

เคมี-กายภาพของ

น้ าผึ้งท่ีผลติได้

ตามมาตรฐาน 

3.2. การ

เปรียบเทยีบ

ต้นทุน-

ประสิทธิผลในเชิง

เศรษฐกิจของการ

เลี้ยงผึ้งมิม้เชิง

เศรษฐกิจ 

น้อยร้อยละ 50 

ของที่ผลติได้ใน

ปัจจุบัน โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

2.1. การจัดการ

พืชอาหารเพื่อ

การเลีย้งผึ้งมิ้มต่อ

หน่วยพ้ืนท่ี 

โดยการศึกษา

ชนิด ปริมาณและ

คุณภาพพืช

อาหารของผึ้งมิ้ม

ในสวนเกษตร

ผสมผสาน โดย

การทดลอง

ออกแบบให้พ้ืนท่ี

มีพืชอาหารเกรด

เอทั้งสิ้นร้อยละ 

50 

2.2 การพัฒนา

เทคนิคการใช้

คอนผ่าครึ่งเพื่อ



เก็บผลผลิตน้ าผึ้ง 

โดยปัจจุบัน

เกษตรกรทีไ่ดร้ับ

การอบรมก าลัง

ด าเนินการ 

2.3 พฤติกรรม

การสื่อสารเพื่อหา

อาหารของผึ้งมิ้ม 

 

  



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2560 (12 เดือน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี 

กรอบท่ี 2 กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (F2A4) 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผน

แม่บท / 

วัตถุประสงค์ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

บุคคล / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

   มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง      

3 มจธ. 

(ราชบุรี) 

การพัฒนา

ผลิตภณัฑ์เวช

ส าอาง

ธรรมชาติจาก

ทรัพยากรพืช

ในป่าเต็งรัง

พื้นที่ มจธ.

ราชบุร ี

  396,000 328,718.40 

 

งบประมาณ

แผ่นดิน  

(ว.1). 

(1)  เพื่อสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ.  

(2) เพื่อพัฒนาพืช

สมุนไพรเฉพาะถิ่นใน

ป่าเต็งรังพ้ืนท่ี มจธ. 

ราชบุรี ที่มีศักยภาพ

จ านวน 5 ชนิด ใน

การผลิตสารออก

ฤทธิ์ทางเวชส าอาง 

และการพัฒนาเป็น

ผลิตภณัฑ์ใน 2 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุม่ดูแล

(1) ได้ชนิด

ของพืชในป่า

เต็งรังรอบ 

มจธ. ราชบุรี 

ที่มีศักยภาพ 

จ านวน 5 

ชนิด เพื่อ

น ามาผลิตสาร

ออกฤทธ์ิ

ส าหรับใช้ใน

ผลิตภณัฑ์เวช

ส าอางในกลุ่ม

ดร. พรพรรณ 

สิระมนต ์

 



ผิวพรรณ และกลุ่ม

ดูแลเส้นผม จ านวน

ไม่ต่ ากว่า 4 

ผลิตภณัฑ์  

(3) เพื่อให้ได้องค์

ความรู้ และ

เทคโนโลยีการผลติ

สารออกฤทธ์ิ รวมถึง

กระบวนการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์เวชส าอาง

จากพืชสมุนไพร

ท้องถิ่นที่มี

ประสิทธิภาพส าหรับ

ถ่ายทอดให้แก่ 

หน่วยงาน หรือ

ชุมชนโดยรอบ มจธ. 

ราชบุรี จ านวน 3 

แห่ง 

ดูแลผิวพรรณ 

และกลุม่ดูแล

เส้นผม 

(2) ได้สภาวะ

ที่เหมาะสมใน

การสกัดสาร

ออกฤทธ์ิจาก

พืชตัวอย่าง 

  รวม 3

โครงการ 

  1,302,320 1,103,432.4      

  



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2560 (12 เดือน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี 

กรอบท่ี 3 การสร้างจิตส านึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 
ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท / 

วัตถุประสงค์ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

บุคคล / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

   มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง      

1 มจธ. การเข้าร่วมจัด

นิทรรศการในงาน 

ประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ 

อพ .สธ.  

  200,000 - มจธ. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ  

2. เพื่อร่วมงานประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: 

ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ณ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์

สระบรุี จ.สระบรุ ี

- คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

นิทรรศการ 

อพ.สธ. 

เสนอขอรับ

การสนุบสนุ

นงบประมาณ

และ

ด าเนินงานใน

ปี งบประมาณ 

2561 

 
  



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2560 (12 เดือน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี 

กรอบท่ี 3 การสร้างจิตส านึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 
ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท 

/ วัตถุประสงค ์

ผลการ

ด าเนินงาน 

บุคคล / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

   มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง      

2 มจธ. การจัดท า เว็บไซด์ 

อพ.สธ. – มจธ. 

  - - มจธ. 1. เพื่อสนอง

พระราชด าริ ในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ

ฯ  

2. เพื่อเป็นช่องทางการ

สื่อสาร ประชาสมัพันธ์ 

โครงการ อพ.สธ. – มจธ. 

- คณะอนุกรรมการ

ด าเนินงาน 

นิทรรศการ 

อพ.สธ. 

ปรับรวมอยู่ใน

โครงการ

ประชาสมัพันธ์ 

อพ .สธ . – 

มจธ. 

  



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2560 (12 เดือน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี 

กรอบที่ 3 การสร้างจิตส านึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
 

ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม

แผนแม่บท / 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน บุคคล / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

   มี ไม่ม ี เสนอ

ขอ 

ใช้จริง      

3 มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยี

พระจอม

เกล้าธนบุร ี

แผนประชาสัมพนัธ์ 

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

- มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

  - - 

(ไม่ได้ใช้เงิน

งบประมาณ

ในการ

ด าเนินการ) 

- 1. เพื่อเผยแพร่

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ 

ในพื้นที่

มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยี พระ

จอมเกล้าธนบุรี  

1. สกู๊ปข่าว ผลงานวิจัยของ 

อพ.สธ.มจธ. อันเป็นประโยชน์

และมีคณุค่าต่อชุมชน สังคม 

รวมทั้งบทบาทและความส าคญั

ของโครงการ อพ.สธ. สู่

สาธารณชนจัดท าข่าวแจก

สื่อมวลชน (Press Release) 

พร้อมเก็บกฤตภาคข่าว จ านวน 

1 สกู๊ปข่าว “มจธ. น้อมน าแนว

กลุ่มงานการ

สื่อสาร

เชิงกลยุทธ์

และ

การตลาด 

มจธ. 

 



เกล้าธนบุรี (อพ.สธ. – 

มจธ.)  

: การประชาสัมพันธ์สู่

ภายนอกองค์กร 

2. เพื่อเผยแพร่

บทบาทและ

ความส าคญัของ

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ  

3. เพื่อสร้าง

ความตระหนัก

ความส าคญัใน

การอนุรักษ์

พันธุกรรมพันธุ

พืช ทรัพยากร

วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา และ

ความส าคญัของ

ทรัพยากรไทย 

พระราชด าริ ปฏิบตัิงานตาม

หลัก อพ.สธ.” 

การเผยแพร่สื่อมวลชน 

2. สื่อหนังสือพิมพ ์จ านวน 3 

ฉบับ 

- หนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบ

เช้า) ฉบับวันที่ 10 มีนาคม 

2560 

- หนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบ

บ่าย) ฉบับวันท่ี 10 มีนาคม 

2560 

- หนังสือพิมพ์สยามธุรกจิ ฉบับ

วันท่ี 29 มีนาคม 2560 

3. เว็บไซต์ข่าว 8 ข่าว 

-มจธ.น้อมน าแนวพระราชด าริ 

(RYT9) เผยแพร่วันท่ี 16 มี.ค.

60 



-มจธ.น้อมน าแนวพระราชด าริ 

(ThaiPR.net) เผยแพร่วันท่ี 16 

มี.ค.60 

-มจธ.ปลูกฝังนักวิจัยยึด

หลักอพสธ.เรียนรู้ทรัพยากร

พื้นที-่สร้างชุมชนตระหนัก

อนุรักษ์ (khaosod.co.th) 

เผยแพร่วันท่ี 10 มี.ค.60 

- ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ฉาย

ภาพ! มจธ. น้อมน าแนว

พระราชด าริ เข้าสูยุ่ค 

Bioeconomy 

(www.siamedunews.com) 

เผยแพร่วันท่ี 20 มี.ค.60 

- มจธ.น้อมน าแนวพระราชด าริ

ปฏิบัติงานตามหลัก 

อพ.สธ.มจธ.(varietyetc.com) 

เผยแพรเ่มื่อวันท่ี 20 ก.ค.60 

- มจธ.น้อมน าแนวพระราชด าริ

ปฏิบัติงานตามหลัก 



อพ.สธ.มจธ.(www.thaipr.net) 

เผยแพร่วันท่ี 21 ก.ค.60 

- มจธ.น้อมน าแนวพระราชด าริ

ปฏิบัติงานตามหลัก 

อพ.สธ.มจธ.

(www.thailand4.com) 

เผยแพร่วันท่ี 21 ก.ค.60 

- มจธ.น้อมน าแนวพระราชด าริ

ปฏิบัติงานตามหลัก 

(www.thaipr24.com) 

อพ.สธ.มจธ.เผยแพร่วันท่ี 23 

ก.ค.60 

4. เว็บไซต์มหาวิทยาลยั 2 

เว็บไซต ์

แบนเนอร์เว็บไซต์มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

http://kmutt.ac.th 

เว็บไซต์กลุ่มงานการสื่อสาร

เชิงกลยุทธ์และการตลาด 

http://pr.kmutt.ac.th 



เว็บไซต์ อพ.สธ. มจธ. 

http://rspg-

kmutt.kmutt.ac.th/ 

  รวม 3 โครงการ    200,000 -     

 

โครงการ /กจิกรรม ของ F3A8  

• เลื่อนเวลาการขออนุมัติงบประมาณและกิจกรรมจากท่ีระบุไวต้ามแผนแม่บท 1 โครงการ  

• ปรับรวมการด าเนินโครงการ จากที่ระบุไวต้ามแผนแม่บท 1 โครงการ 

• ด าเนินโครงการการเพิ่มเติมซึ่งน าเสนอให้บรรจุในแผนแม่บท หลังการเสนอแผนปฏิบตัิการแล้ว 1 โครงการ 

 


