หน่วยงาน/ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผลผลิต

งบอุดหนุน (ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ)



งบรายจ่ายอื่น (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

 ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการและการสาธิตแสดงผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทยเชิงสร้างสรรค์
จากพันธุ์พืช
กิจกรรมที่ 2 การอบรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
2. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ ได้ ส นองพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยกาหนดแผนการดาเนินงานตามโครงการสนอง
พระราชด าริ ไ ด้ ด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งท าให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
มีส่วนในการร่วมดาเนินการในกิจกรรมดังกล่าว โดยกาหนดระยะการดาเนินกิจกรรมตามแผนแม่บทระยะที่ 5
ปีที่ 6 (ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2564) กิจกรรมประกอบด้วยการสารวจ รวบรวมและจัดเก็บพันธุกรรม
ทรั พยากรกายภาพชี ว วิ ท ยา การรวบรวมและปลู ก พัน ธุ์ พืช การจัด นิ ทรรศการเผยแพร่ค วามรู้ การเผยแพร่
และการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพชีววิทยาผ่านสื่อต่างๆ เฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัย
ได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการนากิจกรรมการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ มาบูรณาการ
กับการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จึงช่วยสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้ยังประโยชน์
ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น คณะกรรมการโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ
เห็ น ความส าคั ญในการดาเนิ น โครงการดัง กล่ าว จึง ได้ จัด ทาแผนและเสนอของบประมาณเพื่อ ให้ เ ป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้า นการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องของเยาวชน
และบุคคลที่สนใจสืบไปโดยปีงบประมาณ 2560 ได้กาหนดกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการและการสาธิตแสดงผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทยเชิงสร้างสรรค์จาก
พันธุ์พืช
การจัดนิทรรศการและการสาธิตแสดงผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทยเชิงสร้างสรรค์จากพันธุ์พืชเป็น
การส่งเสริมความสามารถของอาจารย์และนักศึกษาในการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะและประสบการณ์
ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาประดิษฐ์คิดค้น พัฒนา และดัดแปลงจากของเดิมให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆ จึงพยายามส่งเสริมให้
๑

เยาวชนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่ อความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอันจะนาไปสู่การ
แข่งขันนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดศิลปะแนวใหม่
ฝ่ายพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ สายงานพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และนวัตศิลป์ ศูนย์ส่ งเสริมศิล ปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) ได้จัดงาน International Innovation Craft Fair 2017 (IICF 2017) ขึ้นระหว่าง
วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ 103 – 104 เพื่อให้เป็นเวที
แห่งการเรียนรู้และยอมรับงานหัตถกรรมไทย สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร เป็นเวทีที่ให้โอกาส
เยาวชนได้แสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมด้านศิลปหัตถกรรม การจัดนิทรรศการผลงานคณาจารย์
และนักศึกษาเป็นการสนับสนุนให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้มีโอกาสพัฒนาผลงานทางวิชาการงาน สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยและเป็น การเผยแพร่ผลงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิช าการด้านศิลปะแก่นักศึกษา
และผู้สนใจ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
ตามกรอบแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่ 6 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ได้กาหนดกิจกรรมการให้
ความรู้การใช้ประโยชน์และการสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา
ได้ศึกษา/ ทดลอง/ ผลิตหรือประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนาผลที่ได้
ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจต่อไป
จากหลักการข้างต้น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมตระหนักถึงประโยชน์จากพืชสมุนไพรที่เกิดจากภูมิปัญญาของคน
ไทยสมัยก่อน โดยการนาประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาประยุกต์และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่
ใช้ง่ายขึ้นแต่ยังคงคุณค่าและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมแบบไทย จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมการใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนาไปต่อยอดในการพัฒนาและ
ให้ความรู้ได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.2 เพื่อให้ความรู้ด้านการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
3.3 เพื่ อให้ อาจารย์ และนั กศึ กษาได้ มีโอกาสแลกเปลี่ ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อมและงานด้าน
ศิลปนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานภายนอก
3.4 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
- ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การผลิตบัณฑิตสู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
๒

การสร้างงานวิชาการเชิงสร้างสรรค์

√

การบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์
การสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และการบริการ

5. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธที่ 3. ส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/การวิจัย/
การบริการวิชาการ
6. กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1
จัดนิทรรศการแสดงผลงานและการสาธิตการสร้างงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) ซึ่งมีมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดนิทรรศการรวม 350 หน่วยงาน
กิจกรรมที่ 2
การอบรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
7. กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ จานวน 1,220 คน
กิจกรรมที่ 1
- อาจารย์ – เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
- นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอก
- นักศึกษา มทร. กรุงเทพ
กิจกรรมที่ 2
- อาจารย์ – เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
- นักศึกษา มทร. กรุงเทพ

จานวนรวม
5 คน
จานวนรวม 600 คน
จานวนรวม 10 คน
จานวนรวม
จานวนรวม

10 คน
60 คน

8. สถานที่ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ บางนา กรุงเทพฯ
กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๓

9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1
การจัดนิทรรศการและการสาธิตแสดงผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทยเชิงสร้างสรรค์จากพันธุ์พืช
วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2560
กิจกรรมที่ 2
การอบรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
วันที่ 17 - 18 มิถุนายน2560
10. แผนการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รายการกิจกรรมแผนการดาเนินงาน
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ

หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

2.ขออนุมัติโครงการ
3.ดาเนินกิจกรรมโครงการ
4.ประเมินผลโครงการ
5.รายงานผลการดาเนินการ
แผนการเบิกจ่ายเงิน
11. แผนการนาความรู้จากการบริหารวิชาการใช้ใน
การเรียนการสอน วิชา.....................................................................นักศึกษาคณะ......................... .........
การวิจัย ชื่องานวิจัย..............................................................................................................
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม....โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12. ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
- จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ.......2...........ครั้ง
- จานวนการจัดอบรมและสัมมนา..............1.................เรื่อง
- จานวนเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ..........1..........ครั้ง
12.1 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น (ร้อยละ).............85..............
- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ (ร้อยละ)...............85.....................
๔

12.2 เชิงเวลา
กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการและการสาธิตแสดงผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทยเชิงสร้างสรรค์จาก
พันธุ์พืช
วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2560
กิจกรรมที่ 2 การอบรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
17 - 18 มิถุนายน 2560
- โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด (ร้อยละ)..............100................
13.4 เชิงค่าใช้จ่าย………300,000 บาท
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 สามารถเผยแพร่งานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสิ่งแวดล้อมได้
14.2 สามารถเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้
14.3 สามารถเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาด้านนวัตกรรมหัตถกรรมไทยได้
14.4 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
14.4 สามารถเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้
14. การติดตามประเมินผล
1. จากแบบประเมินผลการดาเนินโครงการ
2. รายงานผลการรายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านศิลปวัฒนธรรม
3. จากผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
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กาหนดการกิจกรรมที่ 1
นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทยเชิงสร้างสรรค์จากพันธุ์พืช
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ บางนา กรุงเทพฯ
วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2560
วันที่ 22 มีนาคม 2560
07.30 – 8.30 น.
08.30 – 20.00 น.
20.00 – 21.00 น.

เดินทางจาก มทร. กรุงเทพ ไปศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์
บางนา กรุงเทพฯ
จัดสถานทีเ่ ตรียมงานนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทย
เชิงสร้างสรรค์จากพันธุ์พืช
เดินทางจาก ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ บางนา กรุงเทพฯ
กลับ มทร. กรุงเทพ

วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2560
07.30 – 8.30 น.
เดินทางจาก มทร. กรุงเทพ ไปศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์
บางนา กรุงเทพฯ
08.30 – 20.00 น.

20.00 – 21.00 น.

นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทยเชิงสร้างสรรค์จากพันธุ์พืช
“นวัตกรรมการผลิตสีย้อมผ้าจากพันธุ์พืชเพื่อการเขียนลวดลายผ้าบาติก”
 นิทรรศการทางวิชาการ
 การสาธิต
 การฝึกเขียนลวดลายผ้า
เดินทางจาก ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ บางนา กรุงเทพฯ
กลับ มทร. กรุงเทพ

วันที่ 27 มีนาคม 2560
07.30 – 8.30 น.

เดินทางจาก มทร. กรุงเทพ ไปศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์
บางนา กรุงเทพฯ
09.00 – 12.00 น. ประชุมสรุปงานร่วมกับผู้จัดงาน
13.00 – 20.00 น. รื้อและเก็บนิทรรศการ ทาความสะอาดสถานที่
20.00 – 21.00 น. เดินทางจาก ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ บางนา กรุงเทพฯ
กลับ มทร. กรุงเทพ
หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๖
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กลุ่ม 1
ปฏิบัติการทาผลิตภัณฑ์
แชมพูสมุนไพรอัญชัญ

กลุ่ม 2
ปฏิบัติการทาผลิตภัณฑ์
สบู่เหลวสมุนไพรขมิ้นชัน

กลุ่ม 1
ปฏิบัติการทาผลิตภัณฑ์
แชมพูสมุนไพรใบย่านาง

กลุ่ม 2
ปฏิบัติการทาผลิตภัณฑ์
สบู่เหลวสมุนไพรผสมผงถ่าน

กลุ่ม 2
ปฏิบัติการทาผลิตภัณฑ์
แชมพูสมุนไพรอัญชัญ
กลุ่ม 2
ปฏิบัติการทาผลิตภัณฑ์
แชมพูสมุนไพรใบย่านาง

14.45 – 16.15 น.

พักรับประทานอาหารอาหารว่าง

กลุ่ม 1
ปฏิบัติการทาผลิตภัณฑ์
สบู่เหลวสมุนไพรขมิ้นชัน
กลุ่ม 1
ปฏิบัติการทาผลิตภัณฑ์
สบู่เหลวสมุนไพรผสมผงถ่าน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารอาหารว่าง

กิจกรรมที่ 2
การอบรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
17 – 18 มิถุนายน 2560
วันที่
8.30 – 9.00 น.
9.00 – 10.30 น.
10.45 – 12.15 น.
13.00 – 14.30 น.
17 มิถุนายน
ลงทะเบียน
การบรรยายเรื่อง
ปฏิบัติการเตรียมน้า
ฝึกปฏิบัติ
“ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
สมุนไพรและการเตรียมสี
2560
สมุนไพร”
จากสมุนไพร
วิทยากร
(2 กลุ่ม)
ผศ. ภาณุภัทร ตางาม
วิทยากร
ดร. กนกพร บุญทรง
ดร. วันทนา มงคลวิสุทธิ์
อ. รัฐพล หงส์เกรียงไกร
อ. อาฒยา สันตะกุล
18 มิถุนายน
ลงทะเบียน
การบรรยายเรื่อง
ปฏิบัติการคั้นน้าสมุนไพร
“ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
และการเตรียมสีจากผงสี
2560
สารเคมีและผลิตภัณฑ์
(2 กลุ่ม)
ทาความสะอาด”
วิทยากร
วิทยากร
ดร. กนกพร บุญทรง
ผศ. ภาณุภัทร ตางาม
ดร. วันทนา มงคลวิสุทธิ์
อ. รัฐพล หงส์เกรียงไกร
อ. อาฒยา สันตะกุล
วิทยากรปฏิบัติ กลุ่ม 1 ดร. อุษารัตน์ คาทับทิม และ อ. บุญชัย ด้วงสวัสดิ์
กลุ่ม 2 ผศ. วรพรรณ พรมศิลา และ นางสาวปิ่นอนงค์ โพธิวัฒน์

กิจกรรมที่ 2
เนื้อหาการอบรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพร
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารเคมีและผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
3. เทคนิคการเตรียมน้าสมุนไพร
4. เทคนิคการเตรียมสีจากผงสีธรรมชาติ
5. การทาแชมพูสระผมจากสมุนไพร
6. การทาสบู่จากสมุนไพร
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