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แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริ โดยมหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย 

 
ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ หัวหน้าโครงการ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร     
1 โครงการอุทยานกล้วยไม้เสริมอตัลักษณส์ร้างสหชุมชน ครั้งท่ี 1 1. เพื่อให้ชุมชนภายนอก มีส่วนในการ

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร ์
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
เกษตรกรผู้เพาะเลีย้งกล้วยไม ้จังหวัด
นครปฐม 
3.เพื่อเสรมิอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
4.เพื่อฝึกให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีจิต
สาธารณะ 

ตุลาคม 2559-กันยายน 
2564 

20,000 ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ร่วมกับสวนกล้วยไม้
นครปฐมออคิดส์  
อ.เมือง จ.นครปฐม 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร     
1 โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP และภูมิปญัญาท้องถิ่น อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
เพื่อให้ความรู้กับชุมชน หลักการและแนวคิด
ในการออกแบบและพัฒนาบรรจภุัณฑ ์

ตุลาคม 2559-กันยายน 
2564 

- 
 

คณะมณัฑนศลิป์ 
ร่วมกับส านักงาน 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุร ี

2 การแยกเชือ้แอกติโนมยัซีสจากพืชสมุนไพร 1. แยกสกัดเชื้อแอคติโนมัยซสีจากพืช
สมุนไพร 
2. ทดสอบคุณสมบัติและความสามารถใน
การต้านการเจรญิของจุลินทรยี ์

ตุลาคม 2559-กันยายน 
2564 

180,000 ผศ.ดร.ธงชัย   
เตโชวิศาล  
ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย 

 
ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ หัวหน้าโครงการ 

3 การแยกและคัดเลือกสายพันธ์ุสาหร่ายขนาดเล็กท่ีมีอตัราการดูดซบั
คาร์บอนไดออกไซดส์ูง 

1. คัดเลือกสายพันธ์ุสาหร่าย 
2. ทดสอบคุณสมบัติในการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด ์
3. น าไปประยุกต์ใช้ทางชีวภาพ 

ตุลาคม 2559-กันยายน 
2564 

150,000 อ.ดร.ธัญนันท์  
วรรณธง 
ภาควิชาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร ์

4 โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาดเีอน็เอบาร์โคด้ของพืชสมุนไพรในบญัชี
ยาหลักแห่งชาต"ิ 

1. เพื่อศึกษาและจัดท าดีเอ็นเอบาร์โค้ด  
ของพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดของ
พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติส าหรับ
ใช้เป็นมาตรฐานในการพสิูจน์เอกลักษณ ์
การควบคุมและประกันคณุภาพการผลิต
ต ารับยาสมุนไพร 

ตุลาคม 2559-กันยายน 
2560 

980,000 ภก.ผศ.ดร.สรวง  
รุ่งประกายพรรณ,   
ภญ.ผศ.ดร.บุษบา  
เผ่าทองจีน,  
ภก.ผศ.ดร.พีรยศ  
ภมรศลิปะธรรม 
คณะเภสัชศาสตร ์

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมลูทรัพยากร     
1 โครงการจดัท าฐานข้อมูล อพ.สธ.-มศก. เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิด

จากการด าเนินโครงการ 
ตุลาคม 2559-กันยายน 
2564 

 ศูนย์คอมพิวเตอร ์

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยกร     
1 จัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-มศก. เพื่อประชา สัมพันธ์เผยแพร่กจิกรรมทีร่่วม

สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของทางมหา 
วิทยาลัย 

ตุลาคม 2559-กันยายน 
2564 

 ศูนย์คอมพิวเตอร ์

2 โครงการวิจัยการอนุรักษ์ป่าชายเลนในเขตอ าเภอหัวหิน และการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร ์

เพื่อส ารวจ วิเคราะหแ์ละศึกษาสภาพดิน น้ า 
จ านวนสายพันธ์ุพืช และสัตว์ และ DNA 
แบคทีเรียตา่งๆ ที่อยู่ในพ้ืนท่ี 

ตุลาคม 2559-กันยายน 
2564 

370,000 บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์
เนช่ันแนล เฮลท์ รีสอร์ท 
จ ากัด ร่วมกับคณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยี 
การเกษตร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย 

 
ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ หัวหน้าโครงการ 

3 การออกแบบและจดัท าภาพโครงร่างของศูนย์การศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ระบบนิเวศป่าชายเลนรวมถึงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาต ิ
(Boardwalk) 

เพื่อจัดตั้งเป็นศูนยศ์ึกษาทางวิทยาศาสตร์
ระบบนิเวศป่าชายเลน 

ตุลาคม 2559-กันยายน 
2560 

- บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์
เนช่ันแนล เฮลท์ รีสอร์ท 
จ ากัด ร่วมกับ 
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  

4 ปรับปรุงระบบการแปรรูปกล้วยของอุทยานธรรมชาติตามพระราชด าร ิ แก้ไขปัญหาความชื้นในผลติภณัฑแ์ละ
ปรับปรุงระบบการแปรรูปกล้วยของอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาตามพระราชด าริให้ไดผ้ล
ผลิตทีม่ีคุณภาพสูงข้ึน 

ตุลาคม 2559- กันยายน 
2560 

- รศ.เสริม จันทร์ฉาย 
คณะวิทยาศาสตร์ /ผศ.
ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 

5 โครงการน าร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน
กระจกส าหรับชุมชน 

แก้ไขปัญหาความชื้นในผลติภณัฑแ์ละ
ปรับปรุงระบบการแปรรูปผลผลติที่มี
คุณภาพสูงขึ้น 

ตุลาคม 2559-กันยายน 
2564 

20,000,000 รศ.เสริม จันทร์ฉาย 
คณะวิทยาศาสตร์ /ผศ.
ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 

6 การสนับสนุนการท างานของเครือข่าย C- อพ.สธ. โดยเป็นประธาน
เครือข่ายอพ.สธ.-สกอ. ภาคกลางตอนล่าง 

ประชุมเครือข่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง  ตุลาคม 2559-กันยายน 
2564 

100,000 คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 รวมท้ังสิ้น 12 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 21,800,000  
 


