กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
กิจ
กรรม
F1A3

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

โครงการอุทยาน
กล้วยไม้เสริมอัตลักษณ์
สร้างสหชุมชน ครั้งที่ 1

พื้นที่บริเวณคณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2560
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
20,000 1. เพื่อให้
ชุมชน
ภายนอก มี
ส่วนในการ
พัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์
(2) เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยง
กล้วยไม้
จังหวัด
นครปฐม
(3) เพื่อ
เสริมอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
(4) เพื่อฝึกให้
นักศึกษา
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีจิต
สาธารณะ

เป้าหมาย

หมายเหตุ
1. โครงการต่อเนื่องจาก
ปี 2558 ระยะเวลา
ดาเนินการ 5 ปี (25602564) เป็นเงิน 20,000
บาท
2. วิธีดาเนินการ - ผสม
พันธุ์กล้วยไม้ช้าง ณ
สวนกล้วยไม้นครปฐม
ออคิดส์ โดยนักศึกษาที่
อาสาเข้าร่วมโครงการ ติดกล้วยไม้ช้างบน
ต้นไม้ (ขั้นตอนเหล่านี้
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ภายในเดือนกุมภาพันธ์
2558 ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างรอให้กล้วยไม้
เจริญเติบโต และอาจ
ต่อยอดโครงการเพื่อ
ดาเนินการเป็นขั้นตอน
ต่อไป)
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
: ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ร่วมกับสวนกล้วยไม้
นครปฐมออคิดส์ อาเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม

รวม ..1.. โครงการ
แผนแม่บท อพ.สธ.-มศก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หน้า 1

กิจ
กรรม
F2A4

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

โครงการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
(Packaging Design)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

F2A4

การอนุรักษ์ต้นเหงือก
ปลาหมอโดยการ
ขยายพันธุ์ดว้ ยเทคนิค
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พื้นที่รับผิดชอบของ
อพ.สธ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

F2A4

การแยกเชื้อแอกติโนมัย คณะวิทยาศาสตร์
ซีสจากพืชสมุนไพร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2560
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
เพื่อให้ความรู้
เพื่อให้ความรู้
เพื่อให้ความรู้
เพื่อให้ความรู้
กับชุมชน
กับชุมชน
กับชุมชน
กับชุมชน
หลักการและ
หลักการและ
หลักการและ
หลักการและ
แนวคิดในการ
แนวคิดในการ
แนวคิดในการ
แนวคิดในการ
ออกแบบและ
ออกแบบและ
ออกแบบและ
ออกแบบและ
พัฒนาบรรจุ
พัฒนาบรรจุ
พัฒนาบรรจุ
พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์
ภัณฑ์
ภัณฑ์
ภัณฑ์
250,000 1.เพื่อให้ได้วิธี
ในการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อ
ของต้นเหงือก
ปลาหมอที่
ปลอดโรค
2.เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใน
การผลิตต้น
เหงือกปลา
หมอ
3.เพื่ออนุรักษ์
ต้นเหงือกปลา
หมอ
180,000 1. แยกสกัด
180,000 1. แยกสกัด
180,000 1. แยกสกัด
180,000 1. แยกสกัด
180,000
เชื้อแอคติโน
เชื้อแอคติโน
เชื้อแอคติโน
เชื้อแอคติโน
มัยซีสจากพืช
มัยซีสจากพืช
มัยซีสจากพืช
มัยซีสจากพืช
สมุนไพร
สมุนไพร
สมุนไพร
สมุนไพร
2. ทดสอบ
2. ทดสอบ
2. ทดสอบ
2. ทดสอบ
คุณสมบัติและ
คุณสมบัติและ
คุณสมบัติและ
คุณสมบัติและ
ความสามารถ
ความสามารถ
ความสามารถ
ความสามารถ
ในการต้าน
ในการต้าน
ในการต้าน
ในการต้าน
การเจริญของ
การเจริญของ
การเจริญของ
การเจริญของ
จุลินทรีย์
จุลินทรีย์
จุลินทรีย์
จุลินทรีย์

แผนแม่บท อพ.สธ.-มศก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย
เพื่อให้ความรู้
กับชุมชน
หลักการและ
แนวคิดในการ
ออกแบบและ
พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
คณะมัณฑนศิลป์
(สานักงานวิทยาเขต
ประสานงาน)

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
: คณะสัตวศาสตร์ฯ
2. แหล่งทุน : เสนอขอ
งบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ
2561 /แหล่งทุน
ภายนอก ได้แก่ วช.
สวทช. สกว. สวก.
3. ผู้วิจัย : อ.ดร.ธนวดี
พรหมจันทร์, นางสาว
พัชรินทร์ สายพัฒนะ,

1. แยกสกัด
เชื้อแอคติโน
มัยซีสจากพืช
สมุนไพร
2. ทดสอบ
คุณสมบัติและ
ความสามารถ
ในการต้าน
การเจริญของ
จุลินทรีย์

1.เป็นโครงการวิจัยที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ
2.ใช้งบประมาณปีละ
180,000 บาท
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
: ผศ.ดร.ธงชัย เตโช
วิศาล
ภาควิชาจุลชีววิทยา

หน้า 2

กิจ
กรรม
F2A4

F2A4

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

การแยกและคัดเลือก
สายพันธุ์สาหร่ายขนาด
เล็กที่มีอัตราการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์สูง

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการวิจัยเรื่อง
อ.เมือง จ.นครปฐม
"การศึกษาดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดของพืชสมุนไพร
ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ"

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2560
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
150,000 1. คัดเลือก
150,000 1. คัดเลือก
150,000 1. คัดเลือก
150,000 1. คัดเลือก
150,000
สายพันธุ์
สายพันธุ์
สายพันธุ์
สายพันธุ์
สาหร่าย
สาหร่าย
สาหร่าย
สาหร่าย
2. ทดสอบ
2. ทดสอบ
2. ทดสอบ
2. ทดสอบ
คุณสมบัติใน
คุณสมบัติใน
คุณสมบัติใน
คุณสมบัติใน
การดูดซับ
การดูดซับ
การดูดซับ
การดูดซับ
คาร์บอนได
คาร์บอนได
คาร์บอนได
คาร์บอนได
ออกไซด์
ออกไซด์
ออกไซด์
ออกไซด์
3. นาไป
3. นาไป
3. นาไป
3. นาไป
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้
ทางชีวภาพ
ทางชีวภาพ
ทางชีวภาพ
ทางชีวภาพ
980,000 1. เพื่อศึกษา
และจัดทา
ดีเอ็นเอบาร์ โค้ด ของพืช
สมุนไพรใน
บัญชียาหลัก
แห่งชาติ
2. เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลดี
เอ็นเอบาร์โค้ด
ของพืชสมุน
ไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ
สาหรับใช้เป็น
มาตรฐานใน
การพิสูจน์
เอกลักษณ์
การควบคุม
และประกัน
คุณภาพการ
ผลิตตารับยา
สมุนไพร

แผนแม่บท อพ.สธ.-มศก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย
1. คัดเลือก
สายพันธุ์
สาหร่าย
2. ทดสอบ
คุณสมบัติใน
การดูดซับ
คาร์บอนได
ออกไซด์
3. นาไป
ประยุกต์ใช้
ทางชีวภาพ

หมายเหตุ
1.เป็นโครงการวิจัยที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ
2.ใช้งบประมาณปีละ
150,000 บาท
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
:อาจารย์ ดร.ธัญนันท์
วรรณธง
ภาควิชาชีววิทยา

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
: คณะเภสัชศาสตร์
2. แหล่งทุน :
งบประมาณแผ่นดิน
2560
3. ผู้วิจัย : ภก.ผศ.ดร.
สรวง รุ่งประกายพรรณ,
ภญ.ผศ.ดร.บุษบา เผ่า
ทองจีน, ภก.ผศ.ดร.
พีรยศ ภมรศิลปธรรม

หน้า 3

กิจ
กรรม
F2A4

F2A5

ชื่อโครงการ
การศึกษาจุลินทรีย์ใน
ดินปุาและปุาชายเลน
ฟื้นฟูเขตจังหวัด
เพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
200,000 ศึกษาความ
300,000 ศึกษาความ

2560

พื้นที่รับผิดชอบของ
อพ.สธ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

รวม ..6.. โครงการ
โครงการจัดทา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฐานข้อมูล อพ.สธ.มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ฐานข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพ
- ฐานข้อมูลทรัพยากร
กายภาพ
- ฐานข้อมูลวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ฐานข้อมูลนักวิจยั
- ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
ที่ร่วมสนองพระราชดาริ
อพ.สธ.

เพื่อรวบรวม
และถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่
เกิดจากการ
ดาเนิน
โครงการ

เพื่อรวบรวม
และถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่
เกิดจากการ
ดาเนิน
โครงการ

หลากหลายทาง
พันธุกรรม
ตัวอย่างดินปุา
และปุาชายเลน
ฟื้นฟู
เขตจังหวัด
เพชรบุรแี ละ
ประจวบคีรขี ันธ์
และเก็บ
รวบรวมสาย
พันธุ์บางชนิดที่
มีประโยชน์ใน
การประยุกต์

หลากหลายทาง
พันธุกรรม
ตัวอย่างดินปุา
และปุาชายเลน
ฟื้นฟู
เขตจังหวัด
เพชรบุรแี ละ
ประจวบคีรขี ันธ์
และเก็บ
รวบรวมสาย
พันธุ์บางชนิดที่
มีประโยชน์ใน
การประยุกต์

เพื่อรวบรวม
และถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่
เกิดจากการ
ดาเนิน
โครงการ

เพื่อรวบรวม
และถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่
เกิดจากการ
ดาเนิน
โครงการ

เป้าหมาย

หมายเหตุ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
: คณะสัตวศาสตร์ฯ
2. แหล่งทุน : กองทุน
วิจัยและสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
กองทุนวิจยั และ
สร้างสรรค์คณะสัตว
ศาสตร์ฯ/หน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ วช.
สวทช. สกว. สวก.
3. ผู้วิจัย : ดร.สุภาวดี
ฉิมทอง

เพื่อรวบรวม
และถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่
เกิดจากการ
ดาเนิน
โครงการ

ข้อมูลที่ได้ รวบรวมมา
จากการดาเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4

รวม ..1.. โครงการ
แผนแม่บท อพ.สธ.-มศก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หน้า 4

กิจ
กรรม
F3A8

ชื่อโครงการ
การเข้าร่วมจัด
นิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ.

F3A8

การจัดทาเว็บไซต์
อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

F3A8

โครงการวิจัยการ
อนุรักษ์ปุาชายเลนใน
เขตอาเภอหัวหิน และ
การศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์

พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ที่ อพ.สธ. กาหนด

ปุาชายเลน เชิงวัดเขา
ไกรลาศ อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

2560

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ร่วมจัด
ร่วมจัด
นิทรรศการใน
นิทรรศการใน
ฐานะ
ฐานะ
หน่วยงานที่
หน่วยงานที่
ร่วมสนองพร
ร่วมสนองพร
ราชดาริ
ราชดาริ
เพื่อประชา
เพื่อประชา
เพื่อประชา
เพื่อประชา
สัมพันธ์เผย
สัมพันธ์เผย
สัมพันธ์เผย
สัมพันธ์เผย
แพร่กิจกรรมที่
แพร่กิจกรรมที่
แพร่กิจกรรมที่
แพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนอง
ร่วมสนอง
ร่วมสนอง
ร่วมสนอง
พระราชดาริ
พระราชดาริ
พระราชดาริ
พระราชดาริ
อพ.สธ. ของ
อพ.สธ. ของ
อพ.สธ. ของ
อพ.สธ. ของ
ทางมหา
ทางมหา
ทางมหา
ทางมหา
วิทยาลัย
วิทยาลัย
วิทยาลัย
วิทยาลัย
เพื่อสารวจ
เพื่อสารวจ
เพื่อสารวจ
เพื่อสารวจ
วิเคราะห์และ
วิเคราะห์และ
วิเคราะห์และ
วิเคราะห์และ
ศึกษาสภาพ
ศึกษาสภาพ
ศึกษาสภาพ
ศึกษาสภาพ
ดิน น้า
ดิน น้า
ดิน น้า
ดิน น้า
จานวนสาย
จานวนสาย
จานวนสาย
จานวนสาย
พันธุ์พืช และ
พันธุ์พืช และ
พันธุ์พืช และ
พันธุ์พืช และ
สัตว์ และ
สัตว์ และ
สัตว์ และ
สัตว์ และ
DNA
DNA
DNA
DNA
แบคทีเรีย
แบคทีเรีย
แบคทีเรีย
แบคทีเรีย
ต่างๆ ที่อยู่ใน
ต่างๆ ที่อยู่ใน
ต่างๆ ที่อยู่ใน
ต่างๆ ที่อยู่ใน
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่

แผนแม่บท อพ.สธ.-มศก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

หมายเหตุ
เพื่อการจัดนิทรรศการ
อพ.สธ. ทุกๆ 2 ปี ใน
ฐานะหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริ

เพื่อประชา
สัมพันธ์เผย
แพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ. ของ
ทางมหา
วิทยาลัย
เพื่อสารวจ
วิเคราะห์และ
ศึกษาสภาพ
ดิน น้า
จานวนสาย
พันธุ์พืช และ
สัตว์ และ
DNA
แบคทีเรีย
ต่างๆ ที่อยู่ใน
พื้นที่

โครงการพัฒนาอนุรักษ์
ระบบนิเวศปุาชายเลน
และศูนย์วิทยาศาสตร์
ศึกษา
1.ดาเนินการความ
ร่วมมือกับบริษัท ชีวา
ศรม อินเตอร์เนชั่นแนล
เฮลท์ รีสอร์ท จากัด
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ จานวน
324,000 บาท (ปี
2557)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
: คณะสัตวศาสตร์ฯ
3. เป็นโครงการต่อเนื่อง

หน้า 5

กิจ
กรรม
F3A8

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

ออกแบบของที่ระลึก
เพื่อจาหน่ายให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ศึกษาในศูนย์ศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์

ปุาชายเลน เชิงวัดเขา
ไกรลาศ อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

F3A8

การนานักศึกษาเข้าไป
ช่วยในการนาชม
เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติของศูนย์
ศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ปุาชายเลน เชิงวัดเขา
ไกรลาศ อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

F3A8

การออกแบบและจัดทา ปุาชายเลน เชิงวัดเขา
ภาพโครงร่างของศูนย์ ไกรลาศ อ.หัวหิน จ.
การศึกษาทาง
ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาศาสตร์ระบบนิเวศ
ปุาชายเลนรวมถึง
เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ (Boardwalk)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
เพื่อให้ศูนย์ฯ
นาแบบไป
จัดทาของที่
ระลึก

2560

เพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะการนา
นักท่องเที่ยว
เข้าชมศูนย์ฯ

เพื่อจัดตั้งเป็น
ศูนย์ศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์
ระบบนิเวศปุา
ชายเลน

แผนแม่บท อพ.สธ.-มศก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะการนา
นักท่องเที่ยว
เข้าชมศูนย์ฯ

เป้าหมาย

หมายเหตุ

โครงการพัฒนาอนุรักษ์
ระบบนิเวศปุาชายเลน
และศูนย์วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
เพื่อให้
โครงการพัฒนาอนุรักษ์
นักศึกษาได้ฝึก ระบบนิเวศปุาชายเลน
ทักษะการนา และศูนย์วิทยาศาสตร์
นักท่องเที่ยว ศึกษา
เข้าชมศูนย์ฯ 1.ดาเนินการความ
ร่วมมือกับบริษัท ชีวา
ศรม อินเตอร์เนชั่นแนล
เฮลท์ รีสอร์ท จากัด
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
: คณะวิทยาการจัดการ
โครงการพัฒนาอนุรักษ์
ระบบนิเวศปุาชายเลน
และศูนย์วิทยาศาสตร์
ศึกษา
1.ดาเนินการความ
ร่วมมือกับบริษัท ชีวา
ศรม อินเตอร์เนชั่นแนล
เฮลท์ รีสอร์ท จากัด
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
: คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

หน้า 6

กิจ
กรรม
F3A8

F3A8

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

ปรับปรุงระบบการแปร
รูปกล้วยของอุทยาน
ธรรมชาติตาม
พระราชดาริ

อุทยานธรรมชาติวิทยา
ตามพระราชดาริ อ.สวน
ผึ้ง จ.ราชบุรี

โครงการนาร่องส่งเสริม
ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือน
กระจกสาหรับชุมชน

1. อุทยานธรรมชาติ
วิทยาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อ.
สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
2. สานักงานเกษตรอ.
บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
3. ศูนย์เรียนรู้ตาม
รอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน
มูลนิธิชัยพัฒนา
อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม

2560

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
แก้ไขปัญหา
ความชื้นใน
ผลิตภัณฑ์และ
ปรับปรุงระบบ
การแปรรูป
กล้วยของ
อุทยาน
ธรรมชาติ
วิทยาตาม
พระราชดาริ
ให้ได้ผลผลิตที่
มีคุณภาพสูง
ขึ้น
แก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหา
ความชื้นใน
ความชื้นใน
ความชื้นใน
ความชื้นใน
ผลิตภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์และ
ปรับปรุงระบบ
ปรับปรุงระบบ
ปรับปรุงระบบ
ปรับปรุงระบบ
การแปรรูป
การแปรรูป
การแปรรูป
การแปรรูป
ผลผลิตทีม่ ี
ผลผลิตที่มี
ผลผลิตที่มี
ผลผลิตที่มี
คุณภาพสูงขึ้น
คุณภาพสูงขึ้น
คุณภาพสูงขึ้น
คุณภาพสูงขึ้น

แผนแม่บท อพ.สธ.-มศก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

หมายเหตุ
1.อยู่ภายใต้โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
อบแห้งด้วยแสงอาทิตย์
สาหรับสาธิตและ
เผยแพร่ความรู้เรื่องการ
แปรรูปกล้วย
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
: รศ.เสริม จันทร์ฉาย
คณะวิทยาศาสตร์ /ผศ.
ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

แก้ไขปัญหา
ความชื้นใน
ผลิตภัณฑ์และ
ปรับปรุงระบบ
การแปรรูป
ผลผลิตที่มี
คุณภาพสูงขึ้น

1. โครงการต่อเนื่องจาก
ปี 2557-2558
งบประมาณ
20,000,000 บาท
2. แหล่งงบประมาณ
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
: รศ.เสริม จันทร์ฉาย/
ผศ.ดร. บุศรากรณ์
มหาโยธี /ภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์

หน้า 7

กิจ
กรรม
F3A8

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

การสนับสนุนการ
สถานศึกษาเครือข่าย
ทางานของเครือข่าย C- อพ.สธ.-สกอ. ภาคกลาง
อพ.สธ. โดยเป็น
ตอนล่าง
ประธานเครือข่าย
อพ.สธ.-สกอ. ภาคกลาง
ตอนล่าง
รวม ..9.. โครงการ

คาอธิบายเพิ่มเติม
F: Frame กรอบการดาเนินงาน ประกอบด้วย
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
หมายเหตุ
2560
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
เป้าหมาย
100,000 ประชุม
100,000 ประชุม
100,000 ประชุม
100,000 ประชุม
100,000 ประชุม
1. งบประมาณจาก
เครือข่ายอย่าง
เครือข่ายอย่าง
เครือข่ายอย่าง
เครือข่ายอย่าง
เครือข่ายอย่าง สกอ.
น้อย 1 ครั้ง
น้อย 1 ครั้ง
น้อย 1 ครั้ง
น้อย 1 ครั้ง
น้อย 1 ครัง้

F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตสานึก
A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร A2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
A7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

แผนแม่บท อพ.สธ.-มศก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
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