
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

สำรวจ ทำรหัสพิกัด 

เก็บรวบรวมขอมูล

ทรัพยากรไมยืนตน

บริเวณ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  80,000 80,000 งบ ม. ในกำกับ 

มหาวิทยาลัยข

อนแกน 

มีขอมูลพิกัด และชนิด

ของตนไม ในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เพ่ือเปนฐานขอมูล

ตนไมในพ้ืนท่ีปา

ดั้งเดิมท่ีในอนาคตอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงได 

สำรวจไมยืนตนในพ้ืนท่ีปา

บริเวณคณะศิลปกรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ้ืนท่ี

ท้ังหมด 147,173  ตารางเมตร 

หรือคิดเปน  14.7  เฮกตาร  

พบไมยืนตนท้ังหมดจำนวน 

4,300 ตน จำแนกชนิดได  

107  ชนิด  32   วงศ   

นส.พิมพพิศา กุล

นินวอแพง /ศูนย

ประสานงาน

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

 

2 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

ฐานขอมูลพรรณไม

และความสัมพันธกับ

ระบบนิเวศในพ้ืนท่ี

ปกปกทรัพยากรโคก

ภูตากา 

 

 

  150,000 150,000 ทุน บพค. มีฐานขอมูลเปน

เครื่องมือในการให

ความรูเพ่ือสรางความ

เขาใจ ความตระหนัก

ถึงคุณคาและ

ความสำคัญของ

ทรัพยากรปาไมใน

พ้ืนท่ี  

สำรวจสภาพโดยรวมของพ้ืนท่ี

เบื้องตนเพ่ือนำมาวางแผน

กำหนดพ้ืนท่ีในการศึกษา 

พบวาสังคมพืชท่ีพบในพ้ืนท่ี

โคกภูตากาเปนปาผลัดใบชนิด

ปาเต็งรัง พรรณไมท่ีพบท่ัวไป 

ไดแก ไมเต็ง รัง พลวง ยาง 

ประดู และรักใหญ เปนตน มี

ลักษณะเปนปาโปรงตนไม

นางสาววิรงรอง 

มงคลธรรม/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563) 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ขนาดใหญมีความสูงต้ังแต 15 

เมตรขึ้นไป ไมขนาดกลางสูง

ระหวาง 5-15 เมตร ไมขนาด

เล็กสูง 2-5 เมตร ไมพ้ืนลางพบ

หญาเพ็ก ปรง และโจด ซ่ึง

สภาพปาจะมีตนไมขึ้นอยู

ปะปนกันไมแนนทึบนัก มี

พรรณไมท่ีสามารถนำมา

บริโภคไดจำนวน 66 ชนิด 

(Species) จัดอยูใน 37 วงศ 

(Family) 

F1A2 

F2A5 

3 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

ความหลากชนิดของ

พันธุนกในสวนสัตว

ขอนแกน  

  150,000 150,000 ทุน บพค. ทราบขอมูลความ

หลากชนิดของนกใน

สวนสัตวขอนแกน 

สำรวจความหลากชนิดของนก

จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแตเดือน

กุมภาพันธถึงกลางเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2563 และเดือน

มิถุนายน ถึงวันท่ี 19 กันยายน 

พ.ศ. 2563 พบนกท้ังหมด 100 

ชนิด มาสถานภาพเปนนก

ประจำถิ่น 60 ชนิด นกอพยพ

มาในฤดูหนาว 38 ชนิด และ

นกอพยพผาน 2 ชนิด ท้ังนี้

เนื่องจากมีการระบาดของโรค

โควิท 2019 ทำใหสวนสัตวไม

ผศ.ดร. ศรัณย 

เกียรติมาลีสถิต/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน หนา 3 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อนุญาต ใหเขาพ้ืนท่ีในเดือน

เมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 

2563 

4 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การสำรวจขอมูล

ทรัพยากรทองถ่ิน 9 

ใบงานตามแนวทาง

ของงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น 

อพ.สธ.(ภายใต 

โครงการจางงาน

ประชาชนทีไดรับ

ผลกระทบจาก

สถานการณการ

ระบาดโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 

ระยะท่ี 2) 

  5,400,000 5,229,000 กระทรวง อว. ประชาชนไดรับการ

จางงานหลังจากเกิด

ผลกระทบจาก

สถานการณการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโค

โรนา เพ่ือดำเนินงาน

สำรวจขอมูล

ทรัพยากรทองถ่ิน 9 

ใบงานตามแนวทาง

ของ อพ.สธ. 

ผูรับจางในแตละพ้ืนท่ีเปาหมาย 

40 อบต. ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ดำเนินการเก็บขอมูลทรัพยากร

ทองถิ่นในหมูบานพ้ืนท่ี

เปาหมาย ตามแบบฟอรม 9 ใบ

งาน ของ อพ.สธ. เก็บขอมูล

รูปภาพพรอมพิกัดของ

ทรัพยากร กรอกขอมูลจากใบ

งานท่ีเก็บมาลงในแบบฟอรม 

template ของ อพ.สธ.  และ

สงงานผาน Google Drive ให

เจาหนาท่ีศูนยประสานงานฯ 

ตรวจสอบขอมูล และรวบรวม

ไฟลงานสง อพ.สธ. ตอไป 

ศูนยแมขาย ม.

ขอนแกน รวมกับ

ลูกขายฯ คือ 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยา

เขตขอนแกน  

และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยา

เขตสกลนคร 

โครงการ

เพ่ิมเติม

จากแผน

แมบท 

 

F1A2 

F2A5 

  รวม 4 โครงการ   5,780,000 5,609,000      

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน หนา 4 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การขยายพันธุพืช

และกลวยไม 

(การพัฒนา

เทคนิคการ

ขยายพันธุ

กลวยไมสกุล

กุหลาบในสภาพ

ปลอดเชื้อ) 

  150,000 150,000 ทุน บพค. 1. ไดเทคนิคการ

ขยายพันธุกลวยไม

สกุลกุหลาบในสภาพ

ปลอดเชื้อ 

2. ไดพันธุกรรม

กลวยไมปาจากสายตน

เดิมของกลวยไมใน

พ้ืนท่ี เพ่ือประโยชน

ดานการอนุรักษพันธุ 

การพัฒนาพันธุเพ่ือ

การคา 

ศึกษาการขยายพันธุกลวยไมสกุล

กุหลาบในสภาพปลอดเชื้อ โดย

ทดลองเพ่ือหาสูตรอาหารท่ี

เหมาะสมในการขยายพันธุใน

ระยะ protocorm- like bodies 

(PLBs) ซ่ึงเปนระยะการ

เจริญเติบโตท่ีจะเพ่ิมปริมาณตนได

เปนจำนวนมาก 

นางฐิติพร 

พิทยาวุธวินิจ/

เกษตรศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  

2 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การเลี้ยงและ

เพาะขยายพันธุอ่ึง

บางชนิดในสกุล 

Glyphoglossus 

และ Microhyla 

ท่ีพบในพ้ืนท่ีปก

ปกทรัพยากร โคก

ภูตากา จังหวัด

ขอนแกน 

  150,000 150,000 ทุน บพค. ศึกษาวิธีการเลี้ยงอ่ึง

ชนิดท่ีพบในพ้ืนท่ีโคก

ภูตากา จังหวัด

ขอนแกนใหจับคูผสม

พันธุ และ ออกไข ใน

บอเลี้ยง 

ไดดำเนินการเลี้ยงอ่ึงสกุล 

Glyphoglossus และ 

Microhyla ในตูทดลอง ชนิดท่ี

นำมาเลี้ยงคือ อ่ึงแดง อ่ึงอาง

น้ำเตา และ อ่ึงขาคำ แต

เนื่องจากประสบปญหาเรื่องโรค

ระบาด covid-19 ทำใหมีความ

ยากลำบากในชวงเดือนมีนาคม 

ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ท่ีตอง

เขามาดูแลใหอาหารอ่ึงใน

หองทดลอง อีกท้ังหองเลี้ยงใน

ผศ.ดร. จันทรทิพย 

ชวยเงิน/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563) 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน หนา 5 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เรือนปฏิบัติการชีววิทยารอนมาก 

ทำใหยังไมประสบความสำเร็จ 

ผูวิจัยคิดวาตูเลี้ยงปลาท่ีเอามา

ประยุกตเลี้ยงไมเหมาะสม 

เนื่องจากสูงจากพ้ืน และดูแล

คอนขางลำบาก อ่ึงจะมุดตัวอยู

ในดินตลอดเวลากลางวัน ทำให

มองไมเห็น จะตองคุยเข่ียหา 

และหากตองการดูพฤติกรรม

จะตองติดตั้งกลอง หรือให

ทีมงานเฝาสังเกตซ่ึงท่ีผานมาทำ

ยาก ผูวิจัยจะตองปรับวิธีการใหม 

  รวม 2 โครงการ   300,000 300,000      

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน หนา 6 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การใชแบบแผนเม

แทบอไลตในการ

คนหาสารออกฤทธิ์

ชีวภาพในสารสกัด

หยาบจากเปราะปา 

(Kaempferia 

marginata Carey) 

  150,000 150,000 ทุน บพค. เพ่ือจัดทำแบบแผนเม

แทบอไลตในการ

คนหาสารออกฤทธิ์

ชีวภาพในสารสกัด

หยาบจากเปราะปา 

(Kaempferia 

marginata Carey) 

คณะผูวิจัยไดดำเนินการ

ประชุมเพ่ือวางแผนการดำเนิน

โครงการอยางละเอียด 

นอกจากนี้ไดทำการทบทวน

วรรณกรรมเพ่ือปรับปรุงวิธีการ

ดำเนินการวิจัยกอนเริ่ม

โครงการวิจัย เพ่ือการ

ดำเนินการทำวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด และเกิด

ขอผิดพลาดนอยท่ีสุด ท้ังนี้

คณะผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

สำรวจเปราะปา ณ โคกภูตากา 

อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน เปนท่ี

เรียบรอย และเก็บตัวอยางมา

เพ่ือเตรียมสกัดสารเมแทบอ

ไลต และดำเนินการสั่งวัสดุ

วิทยาศาสตรและสารเคมีท่ี

จำเปนตองใช แตท้ังนี้

คณะผูวิจัยยังไมไดรับ

งบประมาณสนับสนนุ จึงทำให

ไมสามารถดำเนินการสั่งซ้ือ

ดร.จุฑารพ  เพ

ชระบูรณิน/

แพทยศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน หนา 7 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

วัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี

มาทำการทดลองได 

2 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การพัฒนาการใชสาร

สกัดจากพืชในพ้ืนท่ี

ปกปกทรัพยากรโคกภู

ตากา จังหวัด

ขอนแกน เพ่ือการ

ควบคุมดวงงวงขาว 

  150,000 150,000 ทุน บพค. พัฒนาผลิตภัณฑสาร

สกัดและน้ำมันหอม

ระเหยจากพืชสมุนไพร

ทองถิ่นจากโคกภูตา

กาท่ีมีคุณสมบัติในการ

ปองกันกำจัดแมลง

ศัตรูผลิตผลหลังการ

เก็บเกี่ยวไดแกดวง

เจาะเมล็ดถั่วใหได

รูปแบบสูตรผสมท่ีมี

คุณภาพและสะดวกใน

การใช 

เก็บรวบรวมตัวอยางของดวง

งวงขาว จากโรงเก็บผลิตผลทาง

การเกษตร จากนั้นนำตัวอยาง

แมลงมาเพ่ิมปริมาณใน

หองปฏิบัติการ ดวยเมล็ดขาว 

โดยผานการแชเย็นเพ่ือฆา

แมลงชนิดท่ีติดมาพรอมผลิตผล 

จากนั้นนำตัวอยางแมลงมาแยก

เลี้ยง ดวงงวงขาว เลี้ยงดวย

เมล็ดขาว โดยใสในกลอง

พลาสติก โดยติดตะแกรงมุง

ลวดบนฝาดานบน แลวปลอย

ตัวเต็มวัยเพศผูเพศเมียอยางละ 

50 คู ปลอยใหแมลงวางไขจน

ไขพัฒนาเปนตัวเต็มวัยรุนถัดไป

โดยใชเวลาประมาณ 20-25 

วันหลังจากนั้นแยกเพศตัวเต็ม

วัยจำนวนประมาณ 100 ตัว 

จากกลองเดิมมาแยกเลี้ยงใน

กลองใหม ทำเชนนี้จำได

ปริมาณเพียงพอท่ีจะใชในการ

ผศ.ดร. ดวงรัตน 

ธงภักด์ิ/

เกษตรศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน หนา 8 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ทดสอบ เพ่ือใชในการทดลอง

ในลำดับตอไปการเพ่ิมปริมาณ

จะทำตอเนื่องตลอดระยะการ

ทดลอง ขณะนี้อยูในชวงการ

ดำเนินการเพ่ิมขยายปริมาณ

ดวงงวงขาวเพ่ือใหเพียงพอกับ

การทดสอบสารสกัดในหอง

ปฏิบัติ 

3 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การศึกษาความผนั

แปรของดีเอ็นเอ

บริเวณ D-loop 

ของสัตวในวงศ 

Cervidae บางชนิด

ท่ีพบในสวนสัตว

ขอนแกนเพ่ือ

ประยุกตใชในงาน

นิติวิทยาศาสตรสัตว

ปา 

  150,000 150,000 ทุน บพค. สามารถระบุชนิดของ

สัตวปาในวงศ 

Cervidae จากความ

ผันแปรของดีเอ็นเอ

บริเวณ D-loop 

งานวิจัยนี้เลือกใชวิธีการเพ่ิม

ปริมาณดีเอ็นเอดวยเทคนิคพีซี

อารและหาลำดับนิวคลีโอไทด

ของผลผลิตพีซีอารบริเวณ 

control region ของสัตว 7 

สปชีสในวงศ Cervidae สปชีส

ละ 5 ตัว หาลำดับนิวคลีโอไทด

สำเร็จ 26 ตัว และอีก 9 ตัว

แทนท่ีดวยลำดับนิวคลีโอไทด

จากฐานขอมูล GenBank ผล

การวิเคราะหความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมโดยใชลำดับนิ

วคลีโอไทดขนาด 701 bp 

พบวาเนื้อทรายมีความ

หลากหลายมากท่ีสุด ตามมา

รศ.ดร. เขมิกา 

ลมไธสง/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ดวยกวางซีกา ละองละม่ัง เกง 

และกวางดาว สวนกวางปา

และกวางรูซามีความ

หลากหลายนอยท่ีสุด สวนการ

สราง phylogenetic tree 

แสดงใหเห็นวา กวางปาและ

กวางรูซามีความใกลชิดกันมาก

ท่ีสุด เชนเดียวกับเนื้อทราย

และกวางดาว จากงานวิจัยนี้

ลำดับนิวคลีโอไทดบริเวณ 

control region เหมาะจะ

นำมาใชระบุชนิดกวางบางชนิด 

เชน กวางปาและกวางรูซา 

เพราะมีความหลากหลายทาง

พันธุกรรมต่ำ แตอาจจะไม

เหมาะท่ีจะนำมาใชระบุชนิด

เนื้อทรายเนื่องจากมีความ

หลากหลายทางพันธุกรรมสูง 

ท้ังนี้ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม

โดยการเพ่ิมจำนวนตัวอยางให

มากขึ้น เพ่ือการวิเคราะห

ขอมูลท่ีแมนยำย่ิงขึ้น 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน หนา 10 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การใชชนิดสัตวไมมี

กระดูกสันหลังในดิน

ในการประเมิน

คุณภาพดินพ้ืนท่ีปก

ปกทรัพยากรโคกภู

ตากา จังหวัด

ขอนแกน 

  150,000 150,000 ทุน บพค. ใชชนิดของสัตวไมมี

กระดูกสันหลังในดิน

ประเมินคุณภาพของ

ดินในระบบนิเวศพ้ืนท่ี

ปกปกทรัพยากรโคกภู

ตากา 

ปริมาณเศษกิ่งไมและใบไมท่ีรวง

หลนบนพ้ืนดินในพ้ืนท่ีปกปก

ทรัพยากรโคกภูตากา จังหวัด

ขอนแกน ในชวงฤดูฝน มีความ

แตกตางกันทางสถิติ โดยเศษกิ่ง

ไมรวงหลน (เฉลี่ย 56.24 กรัมตอ

ตารางเมตร) นอยกวาใบไม 

(เฉลี่ย 169.98 กรัมตอตาราง

เมตร) สวนสัตวไมมีกระดูกสัน

หลังในดิน อยูในระหวางจำแนก

และวิเคราะหชนิด 

ดร.ชุตินันท ชู

สาย/

เกษตรศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  

5 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

กลไกลการเกิดพิษ

ขอสารสกัดจากเห็ด

พิษตอเซลลในระบบ

ภูมิคุมกัน 

  150,000 150,000 ทุน บพค. ทราบผลของสารพิษ

ท่ีสกัดไดจากเห็ดพิษ

ตอเซลลทดสอบ 

ไดแก เซลล RAW 

264.7 เซลล PBMC 

และเซลลเม็ดเลือด

แดงของมนุษย 

นอกจากนั้นยัง

สามารถระบุความ

เขมขนท่ีเปนพิษตอ

เซลลทดสอบได 

พบความเปนพิษของเห็ดระโงก

เหลือง (Amanita 

hemibapha) ตอเซลล RAW 

264.7 ดังนั้นจงึนำสารสกัดจาก

เห็ดระโงกเหลืองมาศึกษาถึง

กลไกการเกิดพิษตอเซลลนี้ 

ดวยการศึกษาผลของสารสกัด

ตอการเหนี่ยวนำใหเกิดการ

ตายแบบ apoptosis ของ

เซลล RAW 264.7 ดวยเทคนิค 

flow cytometry เม่ือทำการ

เลี้ยงเซลล RAW 264.7 

ผศ.ดร. นิศาชล 

แจงพรมมา/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

- ทราบผลของสารพิษ

ท่ีสกัดจากเห็ดตอการ

ตายของเซลลแบบ

ตางๆ รวมท้ังตอการ

ผลิต reactive 

oxygen species 

(ROS) ภายในเซลล 

รวมกับสารสกัดเห็ดจากเห็ดระ

โงกเหลืองท่ีความเขมขน 0.78, 

1.56, 3.12, 6.25, 12.50, 

25.00 และ 50.00 ug/ml 

เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวาสาร

สกัดจากเห็ดระโงกเหลืองแต

ละความเขมขน 50.00 ug/ml 

มีความเปนพิษตอเซลล RAW 

264.7 ไดอยางชัดเจน โดยทำ

ใหเกิดการตายของเซลลแบบ 

apoptosis ดังแสดงในรูปท่ี 1 

ขอมูลผลงานนีแ้สดงใหเห็นวา

สารสกัดจากเห็ดระโงกเหลือง

แสดงความเปนพิษตอเซลลภูมิ

คุม RAW 264.7 ผานการ

สงเสริมการตายของเซลลแบบ 

apoptosis 

6 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การวิเคราะหโปรติโอ

มิกสในเห็ดกินได

และเห็ดพิษ 

  150,000 150,000 ทุน บพค. ทราบโปรตีนท่ีมี

แนวโนมในการ

นำมาใชเพ่ือบงชี้ 

(protein marker) 

เห็ดพิษหรือจากเห็ด

กินได 

โปรตีนท้ังหมดถูกสกัดจากสวน 

fruiting body ของเห็ดแตละ

ชนิด จากนั้นทำการศึกษาแบบ

แผนโปรตีนเบื้องตนดวย

เทคนิค SDS-PAGE ซ่ึงผลการ

ทดลองพบวา รูปแบบโปรตีนท่ี

นางสาวมลฤดี กง

ชัยภูมิ/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ไดจากการสกัดดวย 0.5% 

SDS ตามดวยการตกตะกอน

ดวย 15% TCA acetone 

แสดงใหเห็นความบริสุทธิ์และ

แถบของโปรตีนท่ีชัดเจน

มากกวาสารสกัดท่ีไมไดรับการ

ตกตะกอน ดังนั้นในการศึกษา

โปรตีนดวย Gel-free 

proteomics จึงเลือกวิธีการ

สกัดโปรตีนดวย 0.5% SDS 

ตามดวยการตกตะกอนดวย 

15% TCA acetone เม่ือนำ

โปรตีนจากเห็ดท่ีสกัดดวย 

0.5% SDS ตามดวยการ

ตกตะกอนดวย 15% TCA 

acetone มายอยดวย

เอนไซมTrypsin และนำมา

วิเคราะหดวยเทคนิค LC-MS / 

MS ตามลำดับ เม่ือนำขอมูล 

MS/MS ions ท่ีไดรับ มา

สืบคนเปรียบเทียบใน

ฐานขอมูล Mascot 

(http://www.matrixscience

สิงหาคม 

2563)  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

.com) ผลการวิจัยพบโปรตีน

จำนวน 217 ชนิด ซ่ึงมีการ

แสดงออกท่ีแตกตางในเห็ดแต

ละชนิด 

7 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การคัดแยก และ

คัดเลือกแบคทีเรีย

ชวยเหลือไมคอรไร

ซาจากพืชตระกูลถั่ว

บางชนิด ในปาไม

บริเวณเขื่อนจุฬา

ภรณ และการผลิต

หัวเชื้อเพ่ือการ

สงเสริมการเจริญ

ของตนกลา 

  150,000 150,000 ทุน บพค. ศึกษาองคความรู

พ้ืนฐานใหมีความ

ชัดเจนในเรื่อง

คุณสมบัติในการ

สงเสริมการ

เจริญเติบโตของพืช 

ของแบคทีเรีย

ชวยเหลือไมคอรไรซา

ท่ีแยกไดจากสปอร

เชื้อรา AMF และ

นำไปทดสอบผลการ

สงเสริมการ

เจริญเติบโตของตน

กลาไมตระกูลถั่ว เพ่ือ

การนำไปผลิตเปน

กลาเชื้อสำหรับการ

ผลิตตนกลาไมตระกูล

ถั่วของศูนยผลิตกลา

ไมของกรมปาไม หรือ

จากเชื้อแบคทีเรีย MHB 

จำนวน 12 ไอโซเลท ผลการ

ทดลองพบวา ไอโซเลท 1.2-3-

1 และ 2.1-1-2 มีกิจกรรมการ

ละลายฟอสเฟตไดสูงถึง 

119.31 มิลลิกรัมตอลิตร และ 

92.99 มิลลิกรัมตอลิตร 

ตามลำดับ ในการผลิต IAA 

พบวาเชื้อแบคทีเรีย MHB 

สามารถผลิตได เชน ไอโซเลท 

3.1-3-2 (19.65 มิลลิกรัมตอ

ลิตร) และ 4.1-3-3 (19.24 

มิลลิกรัมตอลิตร) และพบวา

ทุกไอโซเลทสามารถตรึง

ไนโตรเจนได จากการคัดเลือก

เชื้อแบคทีเรีย MHB ท่ีมี

คุณสมบัติในการสงเสริมการ

เจริญเติบโตของพืช ไปจัด

จำแนกชนิด โดยอาศัยลำดับ

รศ.ดร.โสภณ บุญ

ลือ/วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

บริษัทเอกชน เพ่ือ

เพ่ิมโอกาศใหพืชมี

อัตราการเจริญท่ีดี 

และรอดตายสูง

ภายหลังจากยายปลูก

ในธรรมชาติ 

เบสของยีนในบริเวณ 16S 

rDNA 4 ไอโซเลท ไดแก 1.2-

3-1, 2.1-1-2, 3.1-3-2 และ 

4.1-3-3 ระบุชนิดไดเปน 

Cronobacter sakazakii 

KKU-SB-1.2-3-1, 

Stenotrophomonas 

pavanii KKU-SB-2.1-1-2, 

Stenotrophomonas sp. 

KKU-SB-3.1-3-2 และ 

Stenotrophomonas 

maltophilia KKU-SB-4.1-3-

3 โดยมีเปอรเซ็นตความ

คลายคลึง (%identities) อยู

ในชวง 98-100 เปอรเซ็นต ซ่ึง

จะตองนำเชื้อ MHB ท้ัง 4 

ชนิด ไปตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของในการ

สงเสริมการเจริญเติบโตของตน

ถั่วเขียวภายใตเรือนทดลอง

ตอไปซ่ึงคาดวาจะสามารถนำ

ผลท่ีไดไปใชในการผลิตปุย

ชีวภาพสำหรับสงเสริมการ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เจริญเติบโตของตนถั่วเขียวได

ในอนาคต 

8 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การคัดแยกไรโซ

แบคทีเรียสงเสริม

การเจริญเติบโตของ

พืชท่ีสามารถยอย

สารปราบศัตรูพืชได

เพ่ือผลิตเปนหัวเชื้อ

ปุยชีวภาพ 

  150,000 150,000 ทุน บพค. ไดหัวเชื้อจุลินทรีย

ยอยสลายสารปราบ

ศัตรูพืชท่ีมีคุณสมบัติ

ในการสงเสริมการ

เจริญโตของพืช

หลากหลายดาน 

จากการทดลองในขั้นท่ี 1 ทำ

การคัดแยกไรโซแบคทีเรียท่ี

สามารถละลายหรือยอยไกโฟ

เซท ท่ีเติมลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ 

3 ml/L พบเชื้อ 23 ไอโซเลทท่ี

สามารถมีกิจกรรมดังกลาวได 

ผศ.ดร.นันทวัน 

ฤทธิ์เดช/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  

9 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การศึกษา

องคประกอบทาง

ชีวเคมีของสาหราย 

Chlorella sp. ท่ี

เลี้ยงในน้ำเสียจาก

อุตสาหกรรมน้ำตาล   

  150,000 150,000 ทุน บพค. ตอยอดงานวิจัยใน

การใชประโยชนจาก

สาหราย Chlorella 

sp. ท่ีแยกไดจาก

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ โดยเปน

การผลิตเซลล

สาหรายเพ่ือเปน

อาหารสัตวราคาถูก

จากน้ำเสียใน

กระบวนการผลิต

นำสาหราย Chlorella 

vulgaris มาเลี้ยงในน้ำเสียท่ีได

จากโรงงานผลิตน้ำตาล โดยใช

น้ำเสียท้ังหมด 8 บอ ไดแก บอ

แอนแอโรบิค (บอ1) บอ

แอเรชั่นอันดับท่ี 1 (บอ2) บอ

แอเรชั่นอันดับท่ี 2 (บอ3) บอ

แฟคคัลเททีพอันดับท่ี 1 (บอ4) 

บอแฟคคัลเททีพอันดับท่ี 2 

(บอ5) บอสเปรย บอน้ำเสียโรง

รีไฟร และบอ EQ โดยนำน้ำ

เสียมากรองตะกอนขนาดใหญ

ออกดวยสำลีจากนั้นเก็บน้ำเสีย

ผศ.ดร. ชีวาพัฒน 

แซจึง/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

น้ำตาล ซ่ึงเปนน้ำเสีย

จากการผลิตอาหารท่ี

หาไดงายในประเทศ

ไทย และยังเปนการ

นำวัสดุเหลือท้ิงมาใช

ผลิตเปนผลิตภัณฑท่ีมี

มูลคา 

ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

และปรับ pH 7รวมท้ังฆาเชื้อ

ดวยหมอนึ่งความดันไอ 

(Autocalve) ท่ีอุณหภูมิ 121 

องศาเซลเซียส ความดัน 15 

ปอนดตอตารางนิ้วเปนเวลา 

30 นาที จากนั้นตั้งท้ิงไว 1 วัน 

กอนนำไปใช  ทำการเลี้ยง

สาหรายใน flask ขนาด 5 ลิตร 

ท่ีบรรจุน้ำเสีย 2.7 ลิตร 

จากนั้นใสหัวเชื้อสาหรายท่ีมีคา

ความขุนท่ีความยาวคลื่น 680 

nm เทากับ 1.0 ลงไป 300 

มิลลิลิตร ปดดวยจุกสำลีนำไป

บมแบบเขยาท่ีความเร็ว 150 

rpm ภายใตแสงจากหลอดไฟ

ตลอด 24 ชั่วโมง ท่ี

อุณหภูมิหอง บมเปนเวลา 12 

วัน โดยทำการเก็บตัวอยางทุก 

3 วันโดยเริ่มเก็บต้ังแตวันท่ีลง

เชื้อเปนวันท่ี 0 โดยเก็บ

ตัวอยางปริมาตร 500 

มิลลิลิตร เฉพาะในวันท่ี 0 สวน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

วันท่ี 3,6,9,12 จะทำการเก็บ

ตัวอยางปริมาตร 250 

มิลลิลิตร โดยนำไปวิเคราะหหา

ปริมาณน้ำหนักเซลล โปรตีน

และไขมัน เม่ือบมครบ 12 วัน 

จะนำเซลลสาหรายท้ังหมดมา

ทำใหเซลลแหงโดยวิธี 

lyophilization แลวนำไป

วิเคราะหปริมาณแคโรทีนอยด  

 โดยขณะนี้ทำการ

ทดลองเลี้ยงในน้ำเสยีเรียบรอย 

2 บอ และกำลังวัดปริมาณสาร

ตาง ๆ ท่ีไดกลาวไป 

10 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

คุณลักษณะของสาร

ลดแรงตึงผิวท่ีผลิตได

จากแบคทีเรีย ใช

เปนสารอิมัลชั่น

สำหรับยับย้ังการ

เจริญของจุลินทรีย

และการทำลายไบโอ

ฟลม 

  150,000 150,000 ทุน บพค. นำเชื้อแบคทีเรียท่ี

ผลิตสารลดแรงตึงผิว

ไดดีมาตอยอด โดย

ทดสอบคุณสมบัติของ

สารลดแรงตึงผิวท่ีได

จากแบคทีเรีย ศึกษา

ชนิดของสาร เพ่ือเปน

ขอมูลในการนำสารท่ี

ไดไปพัฒนาใชกับ

ผลิตภัณฑตาม

เชื้อแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพ

สามารถผลิตสารลดแรงตึงผิว

ไดดี ไดแก Bacillus 

siamensis UD288 Serratia 

marcescens PNK3-91 และ

สายพันธุท่ีแยกไดใหมอีก 2 

สายพันธุ นำมาสกัดสารลดแรง

ตึงผิวดวยคลอโรฟอรมและเม

ทานอล จากนั้นนำสารสกัดมา

ตรวจสอบ Emulsification 

ผศ.ดร. วิยะดา 

มงคลธนารักษ/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

คุณสมบัติของสารท่ี

ได เชน สารกลุมไกล

โคโปรตีน นำไปผสม

ในเคร่ืองสำอางท่ีมี

น้ำมันเปน

องคประกอบ เชน 

ผลิตภัณฑจาก

น้ำมันยางนา เปนตน 

index ท่ี 24 ชั่วโมง (EI24) 

และตรวจสอบฤทธิ์ในการตาน

เชื้อจุลินทรียกอโรค 

(Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

และ MRSA) นอกจากนี้นำสาร

สกัดไปทดสอบกับเชื้อ 

Lactobacillus casei เพ่ือดู

การสงเสริมการเจริญของเชื้อ

ดวย ผลการทดลองพบวาสาร

สกัดท่ีไดมีคา EI24 กับน้ำมัน

ปาลม และน้ำมันมะกอก ดัง

ตารางท่ี 1 ซ่ึงแสดงถึงการมี

ความสามารถในการลดแรงตึง

ผิวของน้ำมันได ซ่ึงสารสกัด

ท้ังหมดจะนำไปทดสอบกับเชื้อ

แบคทีเรียกอโรค และเชื้อ

แบคทีเรียโปรไบโอติกดวยวิธี 

broth dilution assay โดย

การเลี้ยงเชื้อในอาหารท่ีมีสาร

สกัดผสมอยู แลวตรวจวัดการ

เจริญของแบคทีเรีย 

เปรียบเทียบการเจริญกับ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สภาวะควบคุมท่ีไมมีสารสกัด 

ซ่ึงผลการทดลองอยูในระหวาง

ดำเนินงาน 

11 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การเปลี่ยนวัสดุเศษ

เหลือลิกโนเซลลูโลส

เปนลิปดและไบโอ

ดีเซลโดยยีสตไขมัน

สูงท่ีคัดเลือกในพ้ืนท่ี

ปกปกทรัพยากรโคก

ภูตากา จังหวัด

ขอนแกน 

  150,000 150,000 ทุน บพค. เพ่ือผลิตน้ำมันและไบ

โอดีเซลจากยีสตไขมัน

สูงท่ีคัดเลือกไดใหมใน

พ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร

โคกภูตากา จังหวัด

ขอนแกน เม่ือ

เพาะเลี้ยงในอาหารท่ี

มีไฮโดรไลเสตของ

วัสดุเศษเหลือลิกโน

เซลลูโลส คือ เปลือก

ทุเรียน เปนแหลง

คารบอน 

1. เตรียมเชื้อยีสตและเปลือก

ทุเรียน เก็บรักษายีสตไขมันสูง

จำนวน 4 ไอโซเลท ท่ีคัดเลือก

จากตัวอยางดิน บนผิวหนา

อาหารแข็ง และเตรียมเปลือก

ทุเรียนแหง เพ่ือใชในการ

ทดลอง 

2. เตรียมไฮโดรไลเสตเปลือก

ทุเรียน นำเปลือกแหงขนาด 

20-40 mesh มาเตรียม DPH 

(DP hydrolysate) ดวยวิธี 

acid hydrolysis ท่ีความ

เขมขน 1.5 % (v/v) H2SO4 

โดยใชอัตราสวน solid 

loading 10% (w/v) ท่ี 121 

องศาเซลเซียส 15-20 นาที 

กรองแยกกากออก ปรับ pH 

5.5-6.0 เติม activated 

carbon ตั้งท่ีอุณหภูมิหอง 1-2 

ชม. กรองแยกกากออก นำ 

ผศ.ดร. รัตนภรณ 

ลีสิงห/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

DPH ไปวิเคราะหปริมาณ

น้ำตาลน้ำตาลรีดิวส ดวยวิธี 

DNS method และนำไป

เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพ่ือ

เพาะเลี้ยงยีสตไขมันสูงในขั้น

ตอไป 

3. การหมักแบบกะ (batch 

fermentation) โดยเพาะเลี้ยง

ยีสตในอาหารเลี้ยงยีสตไขมัน

สูงในฟลาสกและบมเขยาท่ี 

28-30 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 5-7 วัน คาความเปน

กรด-ดาง (pH) 5.5-6.0 

การศึกษาโดยแปรผันปริมาณ

ความเขมขนของน้ำตาลใน 

DPH (20-40 g/L) 

เปรียบเทียบการเจริญใน

อาหารท่ีมีกลูโคสและไซโลส 

ศึกษาการผลิตลิปดในรูปหยด

น้ำมัน (oil droplets) ภายใน

เซลล โดยนำเซลลยีสตท่ี

เพาะเลี้ยงใน DPH กลูโคสและ

ไซโลส ยอมดวยสี Nile Red 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สองภายใตกลองจุลทรรศน 

Fluorescent microscope 

พบวาเม่ือเจริญในอาหาร DPH 

ยีสตสามารถสะสมลิปดในเซลล

ในรูปหยดน้ำมันเรืองแสงสี

เหลือง ผลการวิเคราะห

ปริมาณเซลล ลิปดท้ังหมดและ

การใชน้ำตาลอยูระหวางการ

ดำเนินงาน 

12 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การใชประโยชนจาก

แบคทีเรีย Bacillus 

subtilis สายพันธุ

ผลิตเอนไซมเซลลู

เลสท่ีคัดแยกจากดิน

ในพ้ืนท่ีอนุรักษ

พันธุกรรมพืชเขื่อน

จุฬาภรณเพ่ือผลิต

อาหารสัตว 

  150,000 150,000 ทุน บพค. ประยุกตใชแบคทีเรีย

ในกระบวนการผลิต

อาหารสัตว 

ทราบคุณสมบัติและกิจกรรม

เบื้องตนของเอนไซมเซลลูเลสท่ี

ผลิตและหลั่งออกจากเซลล

แบคทีเรียท่ีคัดแยกจากพ้ืนท่ี

ปกปกพันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬา

ภรณ เปนเอนไซมมีกิจกรรม

ตางกันในสภาวะท่ีใชแหลง

คารบอนและอุณหภูมิตางกัน 

ซ่ึงจะใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน

สำหรับการศึกษาในขั้นตอไป 

ผศ.ดร. วิไล

ลักษณ ศิริพรอดุล

ศิลป/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  

13 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การศึกษา

คุณลักษณะของสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ท่ีผลิตโดยเชื้อ 

  150,000 150,000 ทุน บพค. ทราบคุณลักษณะของ

สารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพท่ีผลิตโดยเชื้อ 

Streptomyces spp. 

ไดสารสกัดหยาบจากเชื้อส

เตรปโตมัยสีท 5 สายพันธุ เพ่ือ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของ

รศ.ดร. เสาวนิต 

ทองพิมพ/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

Streptomyces 

spp. ท่ีแยกไดจาก

พ้ืนท่ีปกปก

ทรัพยากรเขื่อนจุฬา

ภรณ 

ท่ีแยกไดจากพ้ืนท่ีปก

ปกทรัพยากรเขื่อน

จุฬาภรณ 

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ

ทำบริสุทธิ์ในขั้นตอนตอไป 

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  

14 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การพัฒนาการผลิต

เอนไซมอัลคาไลนโป

รติเอสตนทุนต่ำจาก 

alkalotolerant 

Bacillus spp. 

สำหรับใชใน

อุตสาหกรรม

ผงซักฟอก 

  150,000 150,000 ทุน บพค. พัฒนาการผลิต

เอนไซมอัลคาไลนโป

รติเอสใหมีตนทุนต่ำ 

ศึกษาคุณลักษณะ

และศักยภาพในการ

ผลิตเอนไซมอัล

คาไลนโปรติเอสใหมีป

ระสิทธิภาพเพ่ือ

นำมาใชผสมใน

ผงซักฟอก 

คัดเลือกแบคทีเรียท่ีสามารถ

ผลิตเอนไซมอัลคาไลนโปรติเอ

สจากเขตพ้ืนท่ีปาโคกภูตากา 

จังหวัดขอนแกน ท่ีได

ดำเนินการในป พ.ศ. 2562 ได

แบคทีเรียท่ีสามารถผลิต

เอนไซมอัลคาไลนโปรติเอสได

สูง จำนวน 3 ไอโซเลท คือ 

1BS1-5, 6BS15-4 และ 

6BS13-2 สามารถผลิตเอนไซม

โปรติเอสไดสูงสุด 768.8, 

579.3, 448.4 ยูนิตตอ

มิลลิลิตร ภายใน 120 ชั่วโมง 

ตามลำดับ เม่ือศึกษาการจัด

จำแนกชนิดของแบคทีเรีย โดย

การหาลำดับนิวคลีโอไทด

บริเวณ 16S ribosomal RNA 

และเทียบขอมูลใน GenBank 

ผศ.ดร. จุฑาพร  

แสวงแกว/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พบวาท้ัง 3 ไอโซเลท 1BS1-5, 

6BS15-4 และ 6BS13-2 มี

ความคลายคลึงกบั  Bacillus 

gibsonii ถึง 99 เปอรเซ็นต 

จากนั้นจะนำท้ังสามไอโซเลท

มาศึกษาการผลติเอนไซม โดย

เลี้ยงในอาหาร BMSM broth  

พีเอช 11 ปริมาตร 50 ml บม

เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือทำ

เปนเชื้อกลา ปเปตมาปริมาตร 

10 มิลลิลิตร เลี้ยงใน 

Erlenmeyer flask ขนาด 

250 มิลลิลิตร ท่ีมีอาหาร 

BMSM broth ท่ีปรับเปลี่ยน

แหลงคารบอน (กลูโคส 

มอลลาส แปง) และแหลง

ไนโตรเจน (หางนม กากถั่ว

เหลือง ไข Beef extract) พี

เอช 11 ปริมาตร 100 

มิลลิลิตร บมท่ีอุณหภูมิ 30 

องศาเซลเซียส บนเคร่ืองเขยา

ท่ีความเร็วรอบ 120 รอบตอ

นาที เปนเวลา 3 วัน ทำการ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เก็บตัวอยางทุก ๆ 12 ชั่วโมง

จากนั้นทำการแบงออกเปน

สองสวน โดยสวนแรกนำมาทำ 

viable plate count และ

สวนท่ีสองนำมาปนแยกเซลล

ออกดวยเครื่อง refrigerated  

centrifuge ท่ี 8,000 รอบตอ

นาที อุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 15 นาที 

นำสวนใสท่ีไดไปวิเคราะห

กิจกรรมของเอนไซมอัลคาไลน

โปรติเอส ในลำดับตอไป ซ่ึง

ขณะนี้อยูในระหวางการ

เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย เม่ือได

สภาวะของการผลิตเอนไซมท่ี

เหมาะสมแลว จะทำการศึกษา

ผลของอุณหภูมิและพีเอชท่ีมี

ผลตอการทำงานของ

เอนไซมอัลคาไลนโปรติเอส 

ศึกษาผลของ Metal ions 

และ Protease inhibition ท่ีมี

ผลตอกิจกรรมของเอนไซมอัล

คาไลนโปรติเอส และ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ความสามารถของเอนไซมอัล

คาไลนโปรติเอสในการขจัด

คราบเลือด ในลำดับตอไป 

15 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การผลิตเอนไซมยอย

สลายวัสดุเหลือท้ิง

ทางการเกษตรโดย

เชื้อราท่ีแยกไดจาก

ระบบนิเวศนปา

เขื่อนจุฬาภรณและ

โคกภูตากา 

  150,000 150,000 ทุน บพค. ไดวัสดุทางการเกษตร

ท่ีเหมาะสมสำหรับ

ผลิตเอนไซมในกลุม

ไกลโคไฮโดรเลสเพ่ือ

ใชยอยสลายวัสดุ

เหลือท้ิงทาง

การเกษตรสำหรับ

นำมาใชในการผลิตไบ

โอเอทานอล 

จากการคัดแยกราท่ีมีศักยภาพ

สูงในการผลิตเอนไซมกลุมไกล

โคไซดไฮโดรเลส ไดแก อะ

ไมเลส เซลลูเลส   ไซลาเนส 

บีตากลูโคซิเดสและบีตาไซโลซิ

เดส โดยคัดแยกจากตัวอยาง

ดิน เศษซากไม เห็ด ดอกไม

และผลไม จากพ้ืนท่ีปกปกโคก

ภูตากา จังหวัดขอนแกน ท่ีได

ดำเนินการมาใน ป พ.ศ. 2562 

พบรา 4 ไอโซเลทท่ีมีศักยภาพ

สูงในการผลิตเอนไซม ไดแก 

ไอโซเลท 4AS12-1/2, 4AS9-

4, 2AW5-2 และ 2BW6-5  ซ่ึง

ไอโซเลท 4AS12-1/2 ผลิต

เอนไซมอะไมเลส เซลลูเลส  

บีตากลูโคซิเดสและบีตาไซโลซิ

เดสไดสูงท่ีสุด คือ 

13,451.389, 10,076.389, 

17.621 และ 8.675 หนวย

ดร. พลสัณห มหา

ขันธ/วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สากลตอกรัมวัสดุแหง 

ตามลำดับ สวน 2BW6-5 ผลิต

เอนไซมไซลาเนสไดสูงท่ีสุด คือ 

139,112.769 หนวยสากลตอ

กรัมวัสดุแหง จากนั้นระบุสาย

พันธุของท้ัง 4 ไอโซเลท ดวย

วิธี ITS Region Sequencing 

พบวาไอโซเลท 4AS12-1/2คือ 

Aspergillus sp. KY809060.1 

โดยมีเปอรเซ็นตความเหมือน 

100 % ไอโซเลท 4AS9-4 คือ 

Aspergillus flavus 

MH591448.1โดยมีเปอรเซ็นต

ความเหมือน 100 %  ไอโซ

เลท 2AW5-2 คือ 

Penicillium citrinum 

LT558895.1โดยมีเปอรเซ็นต

ความเหมือน 100 %  และไอ

โซเลท 2BW6-5  อยูระหวาง

ดำเนินการ ซ่ึงราท่ีมีศักยภาพ

ในการผลิตเอนไซมสามารถ

ประยุกตใชในอุตสาหกรรม

พลังงานทดแทนตอไป โดยจะ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

นำมาศึกษาวัสดุทางการเกษตร

ท่ีเหมาะสมในการผลิตเอนไซม

ยอยสลายวัสดุทางการเกษตร 

โดยวิธีหมักแบบแหงใน

ถุงพลาสติก ซ่ึงอยูระหวางการ

ดำเนินการ จากนั้นจะ

ทำการศึกษากิจกรรมเอนไซม

กลุมยอยสลายเซลลโูลสท่ีผลิต

ได และผลิตเอนไซมโดยใชวัสดุ

ทางการเกษตรท่ีเหมาะสม 

และศึกษาการยอยสลายวัสดุ

ทางการเกษตรชนิดตาง ๆ ใน

ลำดับตอไป 

16 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การกักเก็บคารบอน

และการปลอยแกส

เรือนกระจกจากดิน

ในปาเต็งรังพ้ืนท่ีปก

ปกพันธุกรรมพืชโคก

ภูตากา 

  150,000 150,000 ทุน บพค. ตนแบบการศึกษาการ

สะสมและการสูญเสีย

คารบอนในดินจากปา

เต็งรังในพ้ืนท่ีปกปก

พันธุกรรมพืชโคกภูตา

กา ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีรวม

สนองพระราชดำริใน

โครงการ อพ.สธ. เปน

ขอมูลสำคัญของการ

บริการทางนิเวศของ

ไดดำเนินการสำรวจเบื้องตนใน

เดือนเมษายน และเลือกพ้ืนท่ี

วิจัยสองแหงตามชนิดของไม

เดน โดยพ้ืนท่ีแรกมี พลวงเปน

ไมเดน ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 65 

ไร และพ้ืนท่ีสองมีเหมือดโลด

เปนไมเดนมีพ้ืนท่ีประมาณ 78 

ไร แตละแหงเก็บขอมูลสภาวะ

อากาศ ไดแก ความชื้นพัทธ, 

อุณหภูมิ ความเขมแสง จำนวน 

ผศ.ดร. พิสิฏฐ 

เจริญสุดใจ/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปาไม (forest 

ecological 

services) และความ

จำเปนในการอนุรักษ

และปกปกพ้ืนท่ีนั้น 

7 จุดเก็บตัวอยาง แลวหา

คาเฉลี่ย ปริมาณน้ำฝน และ

อุณหภูมิอากาศภาพรวมแตละ

เดือนใชขอมูลของสถานี

ตรวจวัดอากาศภูเวียง วาง

กระบะเพ่ือเก็บอัตราการรวง

ของใบไม วางถุงบรรจุใบไมเดน

เพ่ือหาอัตราการยอยสลายซาก

พืช วัดการปลอยคารบอนได

ออกไวดจากดินโดยตรง และ

เก็บตัวอยางดินจากท้ังสอง

พ้ืนท่ีศึกษากลับมาวิเคราะหท่ี

หองปฏิบัติการ เพ่ือวิเคราะห

สารอินทรียและไนโตรเจนใน

ดิน ศึกษาการปลอย

คารบอนไดออกไซดจากใบไม

ของพืชเดน รวมท้ังศึกษากลุม

ของจุลินทรียหลักท่ีมีผลตอการ

ยอยสลายซากพืชในบริเวณ

ดังกลาว ขณะนี้อยูระหวางการ

เก็บรวบรวมขอมูลใน

ภาคสนาม และขอมูลใน

หองปฏิบัติการ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

17 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การจัดการหวงโช

อุปทานของ

ผลิตภัณฑจากไผของ

วิสาหกิจชุมชนรอบ

พ้ืนท่ีปกปก

ทรัพยากรโคกภูตา

กา จังหวัดขอนแกน 

  150,000 150,000 ทุน บพค. - เกษตรกร 

พัฒนาการปลูกและ

การบำรุง ลดปญหา

การกระจุกตัวของ

ผลผลิตจากไผ 

- กลุมผูผลิต สราง

มูลคาเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจใหกับไผ

และผลิตภัณฑจากไผ 

- ชุมชน มีสวนรวมใน

การบริหารจัดการไผ

อยางย่ังยืน 

ทบทวนงานวิจัยและเอกสารท่ี

เกี่ยวของท่ีเปนปจจุบัน ได

ผลการวิจัยของสุดารัตน พิมล

รัตนกานต (2560), การจัดการ

หวงโซอุปทานของสินคาเกษตร

กลวยไมในอำเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม ท่ีมีความ

เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้มากท่ีสุด 

รวมท้ังการวิเคราะหศักยภาพ

ของไผ ในการจัดทำแผนแมบท

การสงเสริมใหไผและหวายเปน

พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของชาติ 

และมีการรวบรวมขอมูลกลุม

จักสานท่ีเปนผลิตภัณฑจากไผ

ในอำเภอเวียงเกา จังหวัด

ขอนแกน  

ผศ. จินตนา สม

สวัสดิ์/

เศรษฐศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  

18 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การศึกษาการ

ตอบสนองทาง

สรีรวิทยาและสาร

ทุติยภูมิของตนกลา

ยางนา ตอ

ความเครียดจาก

สภาวะขาดน้ำ 

  187,500 187,500 ทุน บพค. ศึกษาการตอบสนอง

ทางสรีรวิทยาและ

ปริมาณสารทุติยภูมิ

ของตนกลายางนาตอ

ความเครียดจาก

สภาวะขาดน้ำ 

1. ศึกษาการตอบสนองทาง

สรีรวิทยาของตนกลายางนา 

       จากผลการทดลองเม่ือทำ

การทดสอบหาอิทธิพลของการ

ขาดน้ำตอการเปลี่ยนแปลง

น้ำหนักของตนกลายางนาใน

ผศ.ดร.คมศร 

ลมไธสง/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

กระถาง พบวา ในกลุมตนกลา

ยางนาท่ีใหน้ำปกติทุกวัน 

(Control) มีน้ำหนักท่ีไม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ในขณะท่ีกลุมตนกลา

ยางนาท่ีไดรับสภาวะขาดน้ำ 

ในวันท่ี 1-8 ตนกลายางนามี

น้ำหนักลดลงเรื่อยๆ เม่ือ

กลับมาใหน้ำในวันท่ี 9-16 ตน

กลายางนามีน้ำหนักเพ่ิมขึ้น 

2. ศึกษาปริมาณนํ้าสัมพัทธ 

(Relative water content; 

RWC) ในใบยางนา 

       จากผลการทดลองเม่ือทำ

การทดสอบหาปริมาณนํ้า

สัมพัทธ (Relative water 

content; RWC) ในใบตนกลา

ยางนา พบวา ในกลุมตนกลา

ยางนาท่ีใหน้ำปกติทุกวัน 

(Control) มีปริมาณนํ้าสัมพัทธ 

(Relative water content; 

RWC) ในใบท่ีไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สิงหาคม 

2563) 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน หนา 31 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ในขณะท่ีกลุมตนกลายางนาท่ี

ไดรับสภาวะขาดน้ำ ในวันท่ี 1-

8 ตนกลายางนามีปริมาณนํ้า

สัมพัทธ (Relative water 

content; RWC) ในใบลดลง 

เม่ือกลับมาใหน้ำในวันท่ี 9-16 

ตนกลายางนามีปริมาณนํ้า

สัมพัทธ (Relative water 

content; RWC) ในใบลดลง

เรื่อยๆ นั่นแสดงใหเห็นวา ตน

กลายางนาเม่ือสูญเสียปริมาณ

นํ้าสัมพัทธ (Relative water 

content; RWC) ในใบไปแลว 

ถึงจะกลับมาใหน้ำอีกครั้ง

ปริมาณน้ำสัมพัทธในใบก็ไม

สามารถกลับมาปกติได 

19 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การหาองคประกอบ

ทางเคมีและฤทธ์ิทาง

ชีวภาพจากใบยางนา 

  187,500 187,500 ทุน บพค. สกัดแยกและระบุ

เอกลักษณโครงสราง

ทางเคมี และฤทธิ์ทาง

ชีวภาพของสารท่ีเปน

องคประกอบในสวน

ใบของยางนา 

เก็บใบยางนาสดแลวสับและตา

กลมใหแหง ไดน้ำหนัก 0.7 

กิโลกรัม มาสกัดดวยตัวทำ

ละลายอินทรีย ไดสารสกัด

หยาบเฮกเซน 7.7 กรัม สาร

สกัดหยาบเอทิลแอซิเทต 8.2 

กรัม (น้ำหนักเปยก) และสาร

ผศ.ดร. พนาวัลย 

หมูโสภณ/

วิทยาศาสตร 

 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน หนา 32 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สกัดหยาบเมทานอล 10.5 

กรัม (น้ำหนักเปยก) เม่ือนำ

สารสกัดหยาบเฮกเซนมาทำ

การแยกดวยโครมาโทกราฟ

แบบคอลัมน พบสารบริสุทธิ์ 1 

สาร ซ่ึงอยูในขั้นตอนการพิสูจน

เอกลักษณเพ่ือระบุโครงสราง

ทางเคมีของสาร จากขอมูล

เบื้องตนคาดวา สารท่ีแยกได

นาเปนสารในกลุมไตรเทอปน 

สิงหาคม 

2563) 

20 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การทดสอบ

ประสิทธิภาพการซึม

ผานเย่ือกั้นชีวภาพ

สังเคราะหท่ีจำลอง

จากผิวหนังของนีโอ

โซมท่ีมีสวนประกอบ

ของโอรีโอเรซินจาก

ตนยางนา 

  187,500 187,500 ทุน บพค. เพ่ิมความสามารถ

ทางดานเทคโนโลยี 

ในการพัฒนาองค

ความรูเพ่ือใชในการ

ประเมินคุณสมบัติ

ของผลิตภัณฑท่ีมี

องคประกอบมาจาก

สวนตาง ๆ ของยาง

นา และนำไปสูการ

เพ่ิมประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ 

ดำเนินการเตรียมนีโอโซมท่ีมี

สวนประกอบของน้ำมันยางนา

และ salicylic acid เปนสาร

ตนแบบ สำหรับศึกษาการ

ปลดปลอย และการซึมผาน

ของ  salicylic acid ดวยวิธี 

PAMPA assay  ในขั้นตอน

ตอไป 

ผศ.ดร. สุธาสินี 

ทัพพสารพงศ/

เภสัชศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563) 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

21 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การไพโรไลซิส

น้ำมันยางนาเพ่ือ

ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง

สำหรับเครื่องยนต

ทางการเกษตร 

  187,500 187,500 ทุน บพค. - ออกแบบและสราง

ชุดไพไรไลซิส

น้ำมันยางนา สำหรับ

ใชในกระบวนการไพ

ไรไลซิสและระบบ

ระบายความรอน 

- ประเมินศักยภาพ

ของชุดไพโรไลซิสท้ัง

ระบบ พรอมการ

ตรวจวัดคาการเผา

ไหมจากการใชงานกับ

เครื่องยนตการเกษตร 

ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จัดเตรียมน้ำมันยางนา และ

ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี 

และกายภาพ ออกแบบและ

สรางชุดไพไรไลซิสน้ำมันยาง

นา  

ผศ. วรินรำไพ 

เศรษฐธณบุตร/

วิศวกรรมศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563) 

  รวม 21 โครงการ   3,300,000 3,300,000      
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรพัยากร   

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 
มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

พิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยา 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

  5,800,000 5,800,000 เงินรายได

มหาวิทยาลัยข

อนแกน 

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนและ

ผูสนใจ ไดมีความรู

ความเขาใจ และ

กอเกิดจิตสำนึกใน

การอนุรักษ

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของ

ประเทศไทย  

     พิพิธภัณฑฯ ไดจัดตั้งเปนหนวยงาน

สนับสนุนภารกิจดานยุทธศาสตร สังกัด

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ในป 2562 

นอกจากการเปดใหเขาชมตามปกติ ไดมี

การจัดกิจกรรมใหความรูทางวิทยาศาสตร 

และธรรมชาติวิทยา ดังนี้ 1. จัดกิจกรรม

ทางวิทยาศาสตร 1 วัน (One - Day 

Camps ) 2. จัดกิจกรรมฐานเรียนรูทาง

วิทยาศาสตร Science walk 3. จัด

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร 2 วัน 1 คืน 

(Two - Day Camps) 4. กิจกรรมการ

แสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) 

จะจัดขึ้นทุกวันเสารและวันอาทิตย โดย

จะแบงเปน 2 ชวงเวลา ไดแก เวลา 

10.00 น. และ 14.00 น. และนอกจากนี้

ยังจัดตามความตองการของโรงเรียนท่ีได

จองกิจกรรมลวงหนา และมีการจัด

กิจกรรมตามวันพิเศษ เชน วัน

วิทยาศาสตร วันเด็ก วันแม วันพอ วัน

ฮาโลวีน เปนตน 

ผศ. เพ็ญประภา 

เพชระบูรณิน/ 

ศูนยพิพิธภัณฑ

และแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

 

  รวม 1 โครงการ   5,800,000 5,800,000      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

การพัฒนาพ้ืนท่ี

ปกปกทรัพยากร

โคกภูตากาใหเปน

แหลงทองเท่ียว

เชิงนิเวศโดยการ

สรางองคความรู

และจิตสำนึกดาน

สิ่งแวดลอมแก

มัคคุเทศกทองถิ่น 

  150,000 150,000 ทุน บพค. นำความรูท่ีไดไปใช

ประโยชนในการ

พัฒนาชุมชนดานการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของ

ชุมชนเพ่ือการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ไดมีการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 

จากการศึกษาขอมูลเดิมท่ีมี

ผูสำรวจไว จากนัน้ทางคณะผูจัดทำ

ไดประชุมภายในหนวยงาน  และ

ประชุมรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวของเพ่ือชี้แจงรายละเอียด

โครงการ และแผนการดำเนินงาน

ตางๆ ใหผูมีสวนรวมเกิดความ

เขาใจตรงกัน  เม่ือชี้แจงโครงการ

เสร็จสิ้น ทางคณะผูจัดทำไดลง

สำรวจพ้ืนท่ีจริง  และศึกษา

ทรัพยากรภายในพ้ืนท่ี ท้ังในดาน

ของทรัพยากรธรรมชาติ และ

ทรัพยากรการทองเท่ียว  จากนั้น

ประชุมวางแผนกับผูมีสวนรวม

ท้ังหมดเพ่ือคัดเลือกสถานท่ีท่ี

นาสนใจและเหมาะสมตอการทำ

เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ  เม่ือ

ไดสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเหมาะสมแลว 

ทำการระดมความคิดกับผูมีสวน

รวมท้ังหมดจัดทำแผนการ

ทองเท่ียว และกำหนดรูปแบบการ

ผศ.ดร. เพ็ญ

ประภา เพชระ

บูรณิน/

วิทยาศาสตร 

ไดรับ

งบประมา

ณและทำ

สัญญารับ

ทุนชา 

(เดือน

สิงหาคม 

2563)  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสอดคลองกับ

งานอนุรักษในพ้ืนท่ี จากนั้น

นำเสนอรูปแบบการทองเท่ียวตอ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใหชวย

ดำเนินการประชาสัมพันธ และรับรู

โดยท่ัวกัน  ตอมาไดจัดทำการ

อบรมความรูใหแกมัคคุเทศก

ทองถ่ินกลุมเปาหมาย เพ่ือใหมี

ความรูความเขาใจในการเปนผูนำ

เท่ียวหรือการตอนรับนักทองเท่ียว 

อีกท้ังยังทราบถึงประโยชนและการ

อนุรักษทรัพยากรในพ้ืนท่ีตนเอง  

หลังจากนั้นไดมีการทดลองให

นักทองเท่ียวไปเท่ียวในพ้ืนท่ีและใช

รูปแบบการทองเท่ียวตามท่ีเรา

กำหนดไว โดยการประชาสัมพันธ

และเชิญชวนนักทองเท่ียวใหรวม

กิจกรรม 

2 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

โครงการ

ประสานงานและ

สนับสนุนการ

ดำเนินงาน 

  85,000 85,000 สป.อว. 1. สถาบันอุดมศึกษา

ในเครือขายฯ มีความรู

ความเขาใจและเห็น

ความสำคัญของงาน

ไดดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. พัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต

เครือขายฯ 

2. ประชาสัมพันธและติดตามการ

สมัครเขาเปนศูนยประสานงานฯ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เครือขายเชิง

ประเด็นโครงการ

อนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.)  

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

เครือขาย

อุดมศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเห

นือตอนบน 

สนองพระราชดำริของ

สถาบันอุดมศึกษา 

2. มีการการบูรณาการ

งานสนองพระราชดำริ

รวมกันระหวางสถาบัน

เครือขายฯ 

 

ของสมาชิกเครือขาย และเตรียม

ผูชวยวิทยากร 

3. การเตรียมเปนศูนยฝกอบรม

ของแมขาย โดยสงเจาหนาท่ีไป

อบรมหลักสูตรผูชวยวิทยากร และ

หลักสูตรตางๆ ของ อพ.สธ. 

4. ประชาสัมพันธและใหขอมูล

ตัวอยางการดำเนินงานวิจัยบูรณา

การของแมขาย ประชาสัมพันธทุน

วิจัย อพ.สธ. ในเว็ปไซตเครือขาย 

และกลุม line  

5. ประชาสัมพันธและติดตามการ

สมัครเขารวมสนองพระราชดำริใน

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของ

วิทยาลัยชุมชน  

6. สนับสนุนขอมูลการดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ และ

ประชาสัมพันธใหเครือขายเขาไป

เปนพ่ีเลี้ยงใหชุมชน 

7. จัดพิมพเอกสารประชาสัมพันธ

และเผยแพรงานสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ.    
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

8. ใหขอมูลการจัดตั้งศูนย

ประสานงานฯ แกคณะศึกษาดูงาน 

คณะทำงาน อพ.สธ. – 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     

3 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

โครงการศูนย

ประสานงาน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

มหาวิทยาลัยขอน

แกน 

  281,600 278,260 งบ.ม.ในกำกับ 

มหาวิทยาลัยข

อนแกน 

(1) มีหนวยงานรูจัก

โครงการ อพ.สธ. มาก

ขึ้น และรับทราบงาน

สนองพระราชดำริ 

(2) มีจำนวนหนวยงาน

สนองพระราชดำริ

เพ่ิมขึ้น       

(3) มีกิจกรรมของ

ศูนยประสานงานฯ 

เกิดขึ้นทุกป 

ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. - 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีโครงสราง

การดำเนินงานขึ้นตรงกับอธิการบดี 

โดยดำเนินงานผานรองอธิการบดี

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มีการ

ตั้งงบประมาณดำเนินการ มี

บุคลากรรับผิดชอบในแตละสวน

งาน และการเตรียมวิทยากรผูชวย

ประจำศูนย จะใชเจาหนาท่ีจาก

ศูนยประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ และขอ

ความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญจาก

หนวยงานอ่ืนมาเปนหัวหนาทีม 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริการ

วิชาการเพ่ือสนับสนุนงานศูนย

ประสานงาน โดยเขาไปเปนพ่ีเลี้ยง

โรงเรียน และ อบต. ในการ

ดำเนินงานสนองพระราชดำริ 

พิมพพิศาและศิวา

ดล/ศูนย

ประสานงาน

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

โครงการฝกอบรม

ปฏิบัติการงาน

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน หลักสูตร 

5 องคประกอบ 

  139,666 139,666 งบเงินรายได

มหาวิทยาลัยข

อนแกน 

1. ผูเขารวมอบรมมี

ความรูความเขาใจ

แนวทางในการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับ

การสนองพระราชดำริ 

โครงการ อพ.สธ.  

2. ผูเขารวมอบรม

ไดรับความรูเพ่ือไป

ดำเนินงานสนอง

พระราชดำริงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

ไดอยางถูกตอง 

จัดฝกอบรมปฏิบัติการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน หลักสูตร 5 

องคประกอบ รุนท่ี 1/2563 วันท่ี 

4 - 7 กุมภาพันธ 2563 มีผูเขารวม

อบรมเปนครูและเจาหนาท่ีจาก

โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนและเจาหนาท่ีศูนย

ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัย 

รวมท้ังสิ้น จำนวน 120 คน โดยมี

คาลงทะเบียน 2,000 บาท/คน ผล

การประเมินความพึงพอใจตอการ

จัดอบรมท้ังหมดพบวามีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 4.31 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.39 โดยหัวขอท่ีมี

คาเฉลี่ยคะแนนมากท่ีสุด คือ 

สถานท่ีจัดอบรมสะอาดและมีความ

เหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยคะแนน

เทากับ 4.73 และหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ย

คะแนนนอยท่ีสุด คือ ผูอบรมมี

ความม่ันใจและสามารถนำความรูท่ี

ไดรับไปใชได  หรือนำความรูไป

เผยแพรถายทอดได โดยมีคาเฉลี่ย
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

คะแนนเทากับ 4.03 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.41 แสดงให

เห็นวาคาคะแนนความพึงพอใจใน

แตละดานมีความแตกตางกันนอย 

หรือใกลเคียงกัน   

5 มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

โครงการฝกอบรม

ปฏิบัติการสำรวจ

และจัดทำฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น  

หลักสูตร 9 ใบงาน  

  105,962 105,962 งบเงินรายได

มหาวิทยาลัยข

อนแกน 

1. ผูเขารวมอบรมมี

ความรูความเขาใจ

แนวทางในการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับ

การสนองพระราชดำริ 

โครงการ อพ.สธ.  

2. ผูเขารวมอบรม

ไดรับความรูเพ่ือไป

ดำเนินงานสนอง

พระราชดำริงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นได

อยางถูกตอง 

จัดฝกอบรมปฏิบัติการสำรวจและ

จัดทำฐานทรัพยากรทองถิ่น 

หลักสูตร 9 ใบงาน รุนท่ี 2/2563 

วันท่ี 18 - 21 สิงหาคม 2563 มี

ผูเขารวมอบรมเปนองคการบริหาร

สวนตำบลท่ีเปนสมาชิกงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นและเจาหนาท่ี

ศูนยประสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัย รวมท้ังสิ้น จำนวน 

53 คน โดยมีคาลงทะเบียน 2,300 

บาท/คน ผลการประเมินความพึง

พอใจตอการจัดอบรม พบวา 

ดานความพึงพอใจในกระบวนการ

และขั้นตอนการใหบริการ ผูตอบ

แบบประเมินมีความพึงพอใจระดับ

มาก โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 

ดานการตอนรับและการ

ลงทะเบียน คาเฉลี่ย 4.32  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

รองลงมามีความพึงพอใจระดับมาก 

ไดแก ความพรอมในการจัดอบรม 

คาเฉลี่ย 4.30 และเอกสารและสื่อ

ประกอบการอบรมมีความ

เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.27    

ดานวิทยากรและผูดำเนินรายการ 

ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ

ระดับมาก โดยแสดงความพึงพอใจ

สูงท่ีสุด คือ การเปดโอกาสให

ซักถามและการตอบขอซักถามของ

วิทยากร คาเฉลี่ย 4.34  รองลงมา

มีความพึงพอใจระดับมาก ไดแก 

การถายทอดความรูของวิทยากรมี

ความชัดเจน คาเฉลี่ย 4.32 และ

ความสามารถในการอธิบายและ

ชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม 

คาเฉลี่ย 4.30 ตามลำดับ ดาน

ความเหมาะสมของสถานท่ี 

ระยะเวลา และอาหาร ผูตอบแบบ

ประเมินมีความพึงพอใจระดับมาก 

โดยแสดงความพึงพอใจสูงท่ีสุด 

ดานความพรอมของอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ คาเฉลี่ย 4.48 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

รองลงมามีความพึงพอใจระดับมาก 

ดานสถานท่ีในการจัดอบรมสะอาด

มีความเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.43 

และระยะเวลาในการจัดอบรมมี

ความเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.39 ดาน

ความรูความเขาใจและการนำ

ความรูไปใช  พบวา ผูตอบแบบ

ประเมินมีความพึงพอใจระดับมาก 

โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด ดาน

ความรูความเขาใจหลังการอบรม 

คาเฉลี่ย 4.11  รองลงมามีความพึง

พอใจระดับมาก ผูเขาอบรมมีความ

ม่ันใจและสามารถนำความรูท่ีไดรับ

ไปใชประโยชน สามารถเผยแพร

และถายทอดได คาเฉลี่ย 3.91    

และมีความพึงพอใจระดับปาน

กลาง ดานความรูความเขาใจกอน

การอบรม คาเฉลี่ย 2.70 

  รวม 5 โครงการ   762,228 758,888      

 


