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กลุม ......G5............ กลุม .......มหาวิทยาลยัที่รวมสนองพระราชดำริ........หนวยงานสนองพระราชดำริ .......มหาวิทยาลัยขอนแกน....... 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ 

F1A2 1. กิจกรรมสำรวจจัดทำพิกัดไมยืนตนพ้ืนท่ีปกปก

ทรัพยากรมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ใหมีการสำรวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือ

เปนฐานขอมูลตนไมในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

70,000 มีฐานขอมูลทรัพยากรในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยขอนแกน สนับสนุน

การบริการวิชาการ และการ

เรียนการสอน และใหความรูแก

ผูท่ีสนใจ 

แหลงทุน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

F2A4 2. ศึกษาศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของ

มันเทศ 4 พันธุ 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพันธุมันเทศท่ี

ปลูกอยูเดิมในพ้ืนท่ีและมันเทศท่ีนำเขามาจาก

ตางประเทศ ทดสอบศักยภาพในการใหผล

ผลิตและการตานทานแมลงศัตรูมันเทศ และ

ประเมินตนทุนและผลตอบแทนของมันเทศ

พันธุตางๆ   

280,000 สายพันธุมันเทศท่ีเหมาะสม

สำหรับปลูกเสริมรายไดหลังนา 

ณ บานกง อ.หนองเรือ จ.

ขอนแกน 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 3. ศึกษาอิทธิพลของกระบวนการทำแหงตอ

สารสำคัญและความสามารถในการตานอนุมูล

อิสระในการแปรรูปมะละกอผงบรรจุแคปซูล 

ศึกษาอิทธิพลของกระบวนการทำแหงตอการ

เปลีย่นแปลงสารสำคัญในมะละกอแขกดำ 

เปรียบเทียบความสามารถในการตานอนุมูล

อิสระ พัฒนานำมาใชในการแปรรูปมะละกอ

ผงบรรจุแคปซูล 

280,000 ทราบอิทธิพลของกระบวนการ

ทำแหงตอการเปลี่ยนแปลง

สารสำคัญในมะละกอแขกดำ 

เปรียบเทียบความสามารถในการ

ตานอนุมูลอิสระ พัฒนานำมาใช

ในการแปรรูปมะละกอผงบรรจุ

แคปซูล 

แหลงทุน ววน. 
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F2A4 4. ศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกลวยไมปาท่ี

พบในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร                  

ศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกลวยไมปา

ชนิดท่ีพบในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร  

280,000 ทราบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

จากชื้นสวนกลวยไมระยะตาง ๆ

ท่ีขยายพันธุไดในหองปฏิบัติการ 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 5. พัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรทองถิ่น เพ่ือการ

ควบคุมแมลงผลติผลทางการเกษตร 

ศึกษาการใชประโยชนจากสารสกัดจากพืช

สมุนไพรทองถิ่นท่ีพบในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร

บานกง เพ่ือควบคุมแมลงผลิตผลทาง

การเกษตร 

280,000 ทราบขอมูลสารสกัดจากพืช

สมุนไพรทองถิ่นท่ีพบในพ้ืนท่ีปก

ปกทรัพยากรบานกงท่ีควบคุม

แมลงผลิตผลทางการเกษตร 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 6. ศึกษาการใชพืชสมุนไพรในการปองกันกำจัด

แมลงวันในบานเรือน 

ศึกษาการพัฒนาพืชสมุนไพรเพ่ือเปนทางเลือก

ในการปองกันกำจัดแมลงวันบานท่ีปลอดภัย 

280,000 ทราบวิธีการพัฒนาพืชสมุนไพรท่ี

เปนทางเลือกในการปองกัน

กำจัดแมลงวันบานท่ีปลอดภัย 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 7. ถานกัมมันตจากบัวหลวงและการใชประโยชน

ในการดูดซับสียอมผาไหมจากน้ำท้ิง 

ศึกษาการเตรียมถานกัมมันตจากบัวหลวงโดย

การกระตุนทางเคมีและทางกายภาพ การดูด

ซับสียอมผาไหมจากน้ำท้ิงโดยใชถานกัมมันตท่ี

เตรียมได และเพ่ิมมูลคาและลดของเสียใหกับ

พืชในชุมชน 

280,000 เพ่ิมมูลคาและลดของเสียใหกับ

พืชในชุมชน โดยการเตรียม

ถานกัมมันตจากบัวหลวง 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 8. การศึกษาเพ่ือเพ่ิมการนำสงโอเลโอเรซินของ

ยางนาและการออกฤทธิ์ตอเซลลมะเร็ง 

- พัฒนาระบบนำสงสารท่ีเตรียมจากสารจาก

ธรรมชาติในรูปแบบเซลลูโลสนาโนคริสตัล 

- พัฒนาระบบนำสงเซลลูโลสนาโนคริสตัลของ 

oleo-resin จากยางนา  

- ศึกษาความคงตัวของระบบนำสงเซลลูโลส

นาโนคริสตัลของ oleo-resin จากยางนา 

400,000 ไดระบบนำสง oleo-resin ของ

ยางนาท่ีมีฤทธิ์ตานมะเร็ง 

แหลงทุน ววน. 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ 

- ประเมินศักยภาพในการออกฤทธิ์ตานมะเร็ง 

ของระบบนำสงเซลลูโลสนาโนคริสตัลของ 

oleo-resin จากยางนา 

F2A4 9. การพัฒนาตำรับเอนแคปซูเลชันท่ีมี

สวนประกอบของยางนาเพ่ือประยุกตใชเปน

ผลิตภัณฑสำหรับผิวหนัง 

พัฒนาวิธีการเตรียมเอนแคปซูเลชันท่ีมี

สวนประกอบของตนยาง เพ่ือเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของตำรับ เพ่ือประยุกตใชเปน

ผลิตภัณฑสำหรับผิวหนัง 

280,000 ทราบวิธีการเตรียมเอนแคปซูเล

ชันท่ีมีสวนประกอบของตนยาง

นา เพ่ือเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของตำรับ เพ่ือ

ประยุกตใชเปนผลิตภัณฑสำหรับ

ผิวหนัง 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 10. ศักยภาพของยางนาในการฆาเหาและตานเชื้อ

รา 

หาวิธีสกัดสารสำคัญในปริมาณสูงดวยตัวทำ

ละลายท่ีแตกตางกัน ศึกษาฤทธิ์ในการยับย้ัง

เหาและรังแค และพัฒนาและตอยอดในการใช

สมุนไพรไทยผลิตเปนผลิตภัณฑ และการสราง

มูลคาเพ่ิม     

400,000 ทราบฤทธิ์ในการยับย้ังเหาและ

รังแคในยางนา ท่ีสามารถพัฒนา

เปนผลิตภัณฑได 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 11. การตอบสนองทางสรีรวิทยาของมะคาแตใน

สภาพเครียดเค็ม   

เพ่ือศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาของ

มะคาแตในสภาพเครียดเค็ม   

400,000 มีขอมูลการตอบสนองทาง

สรีรวิทยาของมะคาแตในสภาพ

เครียดเค็ม   

แหลงทุน ววน. 

F2A4 12. ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกมะคาแตใน

การยับย้ังการลุกลามของเซลลมะเร็งทอน้ำดี 

เพ่ือศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกมะคา

แตในการยับย้ังการลุกลามของเซลลมะเร็งทอ

น้ำด ี

400,000 มีขอมูลฤทธิ์ของสารสกัดจาก

เปลือกมะคาแตในการยับย้ังการ

ลุกลามของเซลลมะเร็งทอน้ำดี 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 13. การพัฒนาสารสกัดจากตนมะคาแตเพ่ือการ

ออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและการตานมะเร็ง แบบ 

3 มิติ 

เพ่ือพัฒนาสารสกัดจากตนมะคาแตเพ่ือการ

ออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและการตานมะเร็ง 

แบบ 3 มิติ 

400,000 เกิดพัฒนาสารสกัดจากตนมะคา

แตเพ่ือการออกฤทธิ์ตานอนุมูล

แหลงทุน ววน. 
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อิสระและการตานมะเร็ง แบบ 3 

มิติ 

F2A4 14. การใชแบบแผนเมแทบอไลตในการคนหาสาร

ออกฤทธิ์ชีวภาพในสารสกัดหยาบจากมะคาแต 

เพ่ือคนหาสารออกฤทธิ์ชีวภาพในสารสกัด

หยาบจากมะคาแต 

400,000 ทราบขอมูลสารออกฤทธิ์ชีวภาพ

ในสารสกัดหยาบจากมะคาแต 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 15. การวิเคราะหอภิมานงานวิจัยการสรางมูลคา

ใหกับทรัพยากรพืชและชุมชนในพ้ืนท่ีปกปก

ทรัพยากร 

ศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยและคุณภาพ

งานวิจัยการสรางมูลคาใหกับทรัพยากรและ

ชุมชนในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากรในจังหวัด

ขอนแกน 

280,000 มีการวิเคราะหอภิมานงานวิจัย

การสรางมูลคาใหกับทรัพยากร

และชุมชนในพ้ืนท่ีปกปก

ทรัพยากรในจังหวัดขอนแกน 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 16. การพัฒนาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมสำหรับการ

เพาะเลี้ยงแมลงแคงเพ่ือเปนแมลงเศรษฐกิจกินได

ชนิดใหม 

เพ่ือพัฒนาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงแมลงแคง 

ศึกษาชีววิทยาและวงจรชีวิตของแมลงแคงท่ีมี

การเพาะเลี้ยงจากสูตรอาหารท่ีแตกตางกัน 

280,000 ไดสูตรอาหารท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยง

แมลงแคง ศึกษาชีววิทยาและ

วงจรชีวิตของแมลงแคงท่ีมีการ

เพาะเลี้ยงจากสูตรอาหารท่ี

แตกตางกัน 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 17. การใชเตานาโคราช (Malayemys 

khoratensis) เปนสัตวเฝาระวังทางสิ่งแวดลอม 

กรณีศึกษาการปนเปอนของปรอทและปรอท

อินทรียในเลือดเตานา 

- ศึกษาการปริมาณปรอทในน้ำผิวดิน ดิน

ตะกอน หอยฝาเดียว และเลือดของเตานา

โคราช (Malayemys khoratensis) รวมท้ัง

ปริมาณเมทิลปรอท และ DNA methylation 

บริเวณพ้ืนท่ีบานกง อ.หนองเรือ จังหวัด

ขอนแกน กับและเปรียบเทียบพ้ืนท่ีปนเปอน

ปรอท  

- ศึกษาการใชเตานาเปนสัตวเฝาระวังทาง

สิ่งแวดลอม และเปนตัวแทนตอการประเมิน

280,000 ทราบขอมูลการใชเตานาเปน

สัตวเฝาระวังทางสิ่งแวดลอม 

และเปนตัวแทนตอการประเมิน

ความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษย 

ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีบานกง อ.หนอง

เรือ จังหวัดขอนแกน กับและ

เปรียบเทียบพ้ืนท่ีปนเปอนปรอท 

แหลงทุน ววน. 
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ความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษย ท่ีอาศัยใน

พ้ืนท่ีบานกง อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแกน กับ

และเปรียบเทียบพ้ืนท่ีปนเปอนปรอท 

F2A4 18. การระบุชนิดกวางปาดวยการจัดทำลายพิมพส

นิปสำหรับงานนติิวิทยาศาสตรสัตวปา  

วิเคราะหหาเครื่องหมายโมเลกุลชนิดสนิปบน

ยีนไซโตโครม บี ท่ีเหมาะสมสำหรับระบุชนิด

กวาง เพ่ือระบุชนิดกวางปาจากการจัดทำลาย

พิมพสนิปบนยีนไซโตโครม บี ดวยเทคนิค 

single base extension 

280,000 มีขอมูลเพ่ือระบุชนิดกวางปาจาก

การจัดทำลายพิมพสนิปบนยีนไซ

โตโครม บี ดวยเทคนิค single 

base extension 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 19. การควบคุมการเจริญของเชื้อรา Aspergillus 

flavus โดยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากBacillus 

spp. ท่ีคัดแยกไดจากมีพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร 

ศึกษาจุลินทรียฺกลุม bacillus ท่ีสามารถยับย้ัง

การเจริญของ เชื้อรา A. flavus ได เปนขอมูล

มาพัฒนาเปนตนแบบผลิตภัณฑในการยับย้ัง

เชื้อรา A. flavus หรือ ลดปริมาณสารอะฟลา

ทอกซินท่ีปนเปอนในผลิตผลเกษตร 

280,000 มีขอมูลจุลินทรียฺกลุม bacillus 

ท่ีสามารถยับย้ังการเจริญของ 

เชื้อรา A. flavus ได เปนขอมูล

มาพัฒนาเปนตนแบบผลิตภัณฑ

ในการยับย้ังเชื้อรา A. flavus 

หรือ ลดปริมาณสารอะฟลาทอก

ซินท่ีปนเปอนในผลิตผลเกษตร 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 20. การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยซีทีสท่ี

สามารถยับย้ังการเจริญไซยาโนแบคทีเรียพิษท่ีพบ

ในแหลงน้ำท่ีใชเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของ

ชุมชน เพ่ือความปลอดภัยในการใชน้ำ 

ศึกษาการกำจัดไซยาโนแบคทีเรียพิษบางชนิด

ดวยเชื้อแอคติโนมัยซีทีสท่ีพบในแหลงน้ำท่ีใช

เพ่ือการอุปโภคและบริโภคของชุมชน เพ่ือ

ความปลอดภัยในการใชน้ำ  

280,000 ระบบการกำจัดไซยาโน

แบคทีเรียพิษบางชนิดดวยเชื้อ

แอคติโนมัยซีทีส 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 21. ผลของไรโซแบคทีเรียทนเค็ม และทนแลง ตอ

การกระตุนการเจริญของพืชสมุนไพร 

ศึกษาผลของไรโซแบคทีเรียทนเค็ม และทน

แลง ตอการกระตุนการเจริญของพืชสมุนไพร 

280,000 ทราบขอมูลผลของไรโซ

แบคทีเรียทนเค็ม และทนแลง 

ตอการกระตุนการเจริญของพืช

สมุนไพร 

แหลงทุน ววน. 
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F2A4 22. กิจกรรมรวมกันของสารสกัดจากพืชและเอ็น

โดไฟติกแบคทีเรียในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ยับย้ังเชื้อกอโรค 

ศึกษาการทำงานรวมกันของสารสกัดชีวภาพ

จากพืชและเชื้อเอ็นโดไฟติกแบคทีเรีย เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการยับย้ังเชื้อกอโรค 

280,000 ทราบขอมูลสารสกัดจาก

จุลินทรียและพืชท่ีทำงานรวมกัน

ใหฤทธิ์ในการยับย้ังเชื้อกอโรคได

สูงขึ้น 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 23. การสงเสริมการเจริญเติบโต และการสะสมแค

โรทีนอยดในผลมะเขือเทศดวยเชื้อราอาบัสคูลาร

ไมคอรไรซา 

คัดเลือกเชื้อรา AMF ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

สงเสริมการเจริญเติบโต และการสะสมแคโรที

นอยดของมะเขือเทศพันธุสีดา ภายใตสภาพ

เรือนทดลองในกระถาง ศึกษาวิธีการผลิตกลา

เชื้อรา AMF เพ่ือใชเปนแนวทางในการผลิต

กลาเชื้อในระดับขยายขนาด 

280,000 ไดเชื้อรา AMF ท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการสงเสริมการเจริญเติบโต 

และการสะสมแคโรทีนอยดของ

มะเขือเทศพันธุสีดา ภายใต

สภาพเรือนทดลองในกระถาง 

ศึกษาวิธีการผลิตกลาเชื้อรา 

AMF เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ผลิตกลาเชื้อในระดับขยายขนาด 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 24. การศึกษาองคประกอบแคโรทีนอยด กิจกรรม

ของสารตานอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพของแคโรทีนอยดท่ีผลิตจากแบคทีเรีย

สังเคราะหแสงเพ่ือสังเคราะหแคโรทีนอยดเม็ดเจล 

ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบแคโรที

นอยดเม็ดเจลท่ีใชเปนสารตานอนุมูลอิสระ

และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรีย

สังเคราะหแสง 

280,000 ไดผลิตภัณฑตนแบบแคโรที

นอยดเม็ดเจลท่ีใชเปนสารตาน

อนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพจากแบคทีเรีย

สังเคราะหแสง 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 25. การสรางมูลคาเพ่ิมในหวงโซคุณคาของ

ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นรอบพ้ืนท่ีปกปก

ทรัพยากร   

ศึกษาหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑจากภูมิ

ปญญาทองถิ่นของวิสาหกิจชุมชนโดยรอบ

พ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร วิเคราะหและสราง

มูลคาเพ่ิมในหวงโซคุณคาของผลิตภัณฑจาก

ภูมิปญญาทองถิ่นของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ

ยกระดับการผลิตและการแขงขันของธุรกิจ 

280,000 วิสาหกิจชุมชนมีกำไรในหวงโซ

อุปทาน และมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

เกิดการอนุรักษและจัดการ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถิ่นอยางมี

ประสิทธิภาพ 

แหลงทุน ววน. 
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F2A4 26. การจัดทำแหลงเรียนรูดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีปกปก

ทรัพยากร  

สำรวจองคประกอบทางกายภาพและชีวภาพ

ของระบบนิเวศในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร อบต. 

บานกง จ.ขอนแกน จัดทำแหลงเรียนรูดาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร อบต. 

บานกง จ.ขอนแกน โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

280,000 แหลงเรียนรูดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีปกปก

ทรัพยากร อบต. บานกง จ.

ขอนแกน โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 27. การจัดทำแหลงเรียนรูสัตวสะเทินน้ำสะเทิน

บกสัตวเลื้อยคลานในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร 

สำรวจความหลากหลายสัตวสะเทินน้ำสะเทิน

บกและสัตวเลื้อยคลานในพ้ืนท่ีปกปก

ทรัพยากรตำบลบานกง อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน จัดทำแหลงเรียนรูในเสนทาง

ศึกษาธรรมชาติ สำรวจแหลงท่ีอยูอาศัยของ

สัตวและ เลือกจุดเดนมานำเสนอเปนฐานการ

เรียนรูในเสนทางศึกษาธรรมชาติ 

280,000 มีขอมูลความหลากหลายสัตว

สะเทินนำ้สะเทินบกและ

สัตวเลื้อยคลานในพ้ืนท่ี

ประกอบการจัดทำฐานการ

เรียนรูในเสนทางศึกษาธรรมชาติ 

แหลงทุน ววน. 

F2A4 28. โครงการการสรางจิตสำนึกและพัฒนาแนว

ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สงเสริมความรูความเขาใจดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแนวทางการ

บริหารจัดการการใชประโยชนและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม 

200,000 เกิดพ้ืนท่ีการดำเนินงานซ่ึงมีแนว

ทางการบริหารจัดการการใช

ประโยชนและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวน

รวม 

งบ ม.ในกำกับ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

F2A4 29. โครงการพัฒนาการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรทองถิ่น 

พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหาร

จัดการทรัพยากร/กลุมอาชีพ กระบวนการ

เรียนรูการดำเนินงานรวมกันแบบมีสวนรวม 

200,000 เกิดการพัฒนาศักยภาพและ

ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน การ

สงเสริมและสนับสนุน

กระบวนการบริหารจัดการ

งบ ม.ในกำกับ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ทรัพยากร/กลุมอาชีพ การ

สงเสริมกระบวนการเรียนรูการ

ดำเนินงานรวมกันแบบมีสวน

รวม 

F2A4 30. โครงการการจัดการองคความรูและแนว

ทางการสรางมูลคาเพ่ิมแกพืชเดนในฐานทรัพยากร

ทองถิ่น ระยะท่ี 2 

พัฒนาชุมชนดานเทคนิค และเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมในการแปรรูปเพ่ิมมูลคาทรัพยากรท่ี

มีศักยภาพในพ้ืนท่ี 

50,000 เกิดการพัฒนาชุมชนดานเทคนิค 

และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ

แปรรูปเพ่ิมมูลคาทรัพยากรท่ีมี

ศักยภาพในพ้ืนท่ี 

งบ ม.ในกำกับ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

F2A4 31. โครงการเพ่ิมมูลคาจากความหลากหลายของ

ทรัพยากรทองถิ่นภายใตกรอบการอนุรักษ 

พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบจากความหลากหลาย

ของทรัพยากรทองถิ่นภายใตกรอบการอนุรักษ 

150,000 เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ

จากความหลากหลายของ

ทรัพยากรทองถิ่นภายใตกรอบ

การอนุรักษ 

งบ ม.ในกำกับ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

F2A5 32. โครงการจัดทำระบบฐานขอมูลทรัพยากร 

อพ.สธ. ของศูนยแมขาย อพ.สธ.

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

บริหารจัดการขอมูลในงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่นในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 

ไมใชงบประมาณ มีฐานขอมูลในงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่นในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ี

ถูกตอง  

-  

F2A7 33.การบริหารจัดการพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนศูนยการเรียนรูและใหบริการดาน

ธรรมชาติวิทยาท่ีมีศักยภาพสูง ในเขตภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3,500,000 เกิดศูนยการเรียนรูและใหบริการ

ดานธรรมชาติวิทยาท่ีมีศักยภาพ

สูง ในเขตภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เงินรายได

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

F2A8 34. โครงการประสานงานและสนับสนุนการ

ดำเนินงาน 

เครือขายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  

ขับเคลื่อนงานเครือขายตามยุทธศาสตรงาน

สนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของ สำนักงาน

ปลัดกระทรวง อว. 

100,000 เกิดการผลักดันงานสนอง

พระราชดำริของ

สถาบันการศึกษาเครือขายภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

งบ สป.อว. 
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สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือขาย

อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

F2A8 35. โครงการศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. – 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ประชาสัมพันธงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 

ประสานงาน ใหขอมูลและติดตามงานสนอง

พระราชดำริในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

- เกิดการประชาสัมพันธงานสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

ประสานงาน ใหขอมูลและ

ติดตามงานสนองพระราชดำริใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ใชงบประมาณบริหาร

จัดการศูนย

ประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

F2A8 36. โครงการอบรมขับเคลื่อนโครงการสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

เสริมสรางเครือขายงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน และสนับสนุนใหโรงเรียนพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของศูนยแมขายฯ ดำเนินงานสนอง

พระราชดำริสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ไดอยางถูกตอง ตามแนวทาง อพ.สธ 

160,000 มีเครือขายงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน และสนับสนุนโรงเรียน

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบดำเนินงาน

สนองพระราชดำริสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนไดอยาง

ถูกตอง ตามแนวทาง อพ.สธ 

งบ ม.ในกำกับ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

F2A8 37. โครงการอบรมขับเคลื่อนโครงการสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 

เสริมสรางเครือขายงานฐานทรัพยากรทองถิ่น 

และสนับสนุนใหอปท.ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

ศูนยแมขายฯ ดำเนินงานสนองพระราชดำริ

งานฐานทรัพยากรทองถิ่นไดอยางถูกตอง ตาม

แนวทาง อพ.สธ 

65,000 มีเครือขายงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่น และสนับสนุนอปท.ใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบดำเนินงานสนอง

พระราชดำริงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่นไดอยางถูกตอง ตาม

แนวทาง อพ.สธ 

งบ ม.ในกำกับ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

F2A8 38. การประชุมกลุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน (3 หลักสูตร) 

ผลักดันการดำเนินงานของกลุมสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

145,000 กลุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตรใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ทราบแนวทาง

การดำเนินงานท่ีถูกตอง 

งบ ม.ในกำกับ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ 

F2A8 39. การประชุมกลุมสมาชิกงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่น (1 หลักสูตร) 

ผลักดันการดำเนินงานของกลุมสมาชิกฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

54,000 กลุมสมาชิกฐานทรัพยากร

ทองถิ่นในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ทราบ

แนวทางการดำเนินงานท่ีถูกตอง 

เงินรายได

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

F2A8 40. การฝกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร 

(1 หลักสูตร) 

สนับสนุนการดำเนนิงานของสมาชิกสวน

พฤกษศาสตร ตามหลักสูตร 5 องคประกอบ 

200,000 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร ไดรับ

ความรูความเขาใจสามารถ

ดำเนินงาน 5 องคประกอบได 

เงินรายได

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

F2A8 40. การฝกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่น (1 หลักสูตร) 

สนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น ตามหลักสูตร 6 งาน 

200,000 สมาชิกฐานทรัพยากรทองถิ่น

ไดรับความรูความเขาใจสามารถ

ดำเนินงาน 6 งานได 

เงินรายได

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

F2A8 41. การฝกอบรมหลักสูตรสนบัสนุนงาน อพ.สธ (6 

หลักสูตร) 

จัดทำหลักสูตรสนับสนุนงานสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

140,000 ศูนยแมขายฯ มีหลักสูตรอบรม

เพ่ือสนับสนุนงานสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

เงนิรายไดและงบ ม.

ในกำกับ 

 

 

 

 

 
 


