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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – มมส) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร  

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้   
 

ล าดับ 
 

หน่วยงาน 
 

ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1.การส ารวจ ท า
รหัสพิกัด และค่า
พิกัดของทรัพยากร
พืช และการท า
แปลงสังคมพืชถาวร
บริเวณพื้นท่ีปกปัก
ทรัพยากรป่าโคกดง
เค็ง สถาบันวิจัย
วลัยรุกขเวช 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

  50,000 - ไม่ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุน 

1. เพื่อทาการส ารวจ 
หารหัสพิกัด และค่า
พิกัดของทรัพยากรพืช
บริเวณพื้นท่ีปกปัก
ทรัพยากรป่าโคกดง
เค็ง สถาบันวิจัยวลัย
รุกขเวช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม         
2. เพื่อท าการส ารวจ 
เก็บรวบรวมตัวอย่าง
ทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพ เช่น พืช 
สัตว์ จุลินทรีย์ ดิน หิน 
น้า บริเวณพื้นท่ีปกปัก
ทรัพยากรป่าโคกดง
เค็ง สถาบันวิจัยวลัย
รุกขเวช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม         

หน่วยวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการอนุรักษ์ สถาบันวิจัย
วลัยรุกขเวช ด าเนินการส ารวจพื้นท่ี 
ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของ
ทรัพยากรพืช ด้วยวิธีการวางแปลง
ถาวรขนาด 100*100 ตารางเมตร 
พื้นท่ีป่าโคกดงเค็ง ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ อพ.สธ. มมส. เพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงป่าเต็งรัง 
ระยะเวลา 3-5 ปี และส ารวจความ
หลากชนิดพืชในแปลงถาวร ใน
การศึกษาระยะต่อไป 
 

นายคมกริช  วงศ์ภาค า 
สถาบันวิจัยวลัยรุกข
เวช 

ใช้งบประมาณ
เงินรายได้ 
สถาบันวิจัยวลัย
รุกขเวช ปี 2563 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

3. เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการ
เตรียมการเป็นพ้ืนท่ี
ปกปักทรัพยากรป่า
โคกดงเค็ง 
สถาบันวิจัยวลัยรุกข
เวช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม          
4. เพื่อจัดทาแปลง
ถาวรเพื่อศึกษาสังคม
พืชในพื้นท่ีปกปักป่า
โคกดงเค็ง  5. เพื่อจัด
ทาแนวกันไฟและการ
ป้องกันอื่นในพื้นท่ีปก
ปักทรัพยากรป่าโคก
ดงเค็ง 

  2.การศึกษา
รวบรวมข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
บริเวณพื้นท่ีปกปัก

  150,000 - ไม่ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุน 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)              

หน่วยวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการอนุรักษ์ สถาบันวิจัย
วลัยรุกขเวช ด าเนินการส ารวจพื้นท่ี 
ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของ
ทรัพยากรพืช ด้วยวิธีการวางแปลง
ถาวรขนาด 100*100 ตารางเมตร 
บริเวณพื้นท่ีโครงการอนุรักษ์

ดร .สุทธิ ร า  เ ซดลั ค 
สถาบันวิจัยวลัยรุกข
เวช 

ใช้งบประมาณ
เงินรายได้ 
สถาบันวิจัยวลัย
รุกขเวช ปี 2563 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ทรัพยากร ภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
พื้นท่ีสถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจัยวลัย
รุกขเวช 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
(อพ.สธ. มมส.) 

2. รวบรวมจดบันทึก
ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
บริเวณพื้นท่ีปกปัก
ทรัพยากร สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจัยวลัยรุกข
เวช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม         
3. เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
ต่อชุมชนรอบพ้ืนท่ีปก
ปักทรัพยากร  
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพ.สธ. มมส) 

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ อพ.สธ. มมส. ป่าโคก
ดงเค็ง และส ารวจความหลากชนิด
พืชในแปลงถาวร และรวบรวมการใช้
ประโยชน์ตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน ใน
การศึกษาระยะต่อไป 

  รวม 2 โครงการ   200,000 -      
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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – มมส) 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จ านวน  
หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี ้ 

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 
 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1.โครงการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย:
ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ อพ.สธ. 
G5-MSU 

  150,000 129,386 เงินรายได้
ปีงบประมาณ 
2563 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อเข้าร่วม
จัดนิทรรศการ
ในงานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
อพ.สธ. 
3. เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ผลการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้และ
ประโยชน์  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันท่ี 29 
พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 เพื่อจัด
นิทรรศการน าเสนอผลงานของอาจารย์ 
นักวิจัย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ให้ความรู้ 
น าทีมโดยผู้อ านวยการกองส่งเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย จาก
คณะเทคโนโลยี ในเรื่องของทรัพยากรในป่า
นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม และ 
มีอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ในครั้งน้ีด้วย โดย อาจารย์ ดร.สุทธิรา  
เซดลัค จากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้รับ
รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น จากผลงาน พรรณไม้
ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญามุขปาฐะใน

นางฉวีวรรณ   
อรรคะเศรษฐัง / 
นางนริศรา  ปัจฉิม 
กองส่งเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ 
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ด าเนินงาน/
กิจกรรมภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
– มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม                                   

ต าบลพระธาตุ อ าเภอ   นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม  
 

  2.งานการจัดท า
เว็บไซต์ อพ.สธ.-
มมส โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

  50,000 - ไม่ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุน 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อ

ในปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลคณะกรรมการ คณะท างาน
รายชื่อผู้ประสานงาน แผนแม่บท และ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2562 การประชุม การศึกษาดู
งาน และน าเว็บไซต์ อพ.สธ.-มมส ไว้หน้า
หลักของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สามารถติดตามได้ท่ี 
https://rspg.msu.ac.th/th/ 

นางฉวีวรรณ   
อรรคะเศรษฐัง / 
นางนริศรา  ปัจฉิม 
กองส่งเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

https://rspg.ms
u.ac.th/th 
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ประชาสัมพันธ์
ผลการ
ด าเนินงาน/
กิจกรรมภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
– มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

  3.โครงการอบรม
เชิง ปฏิบัติการนัก 
พฤกษศาสตร์รุ่น
เยาว์  

  100,000 - เงินรายได้
ปีงบประมาณ 
2563 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

๑. เพื่อสนอง
พระราชด าริฯ 
โครงการ 
อนุรักษ์
พันธกุรรมอัน
เนื่องจากด าริ 
สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโรค COVID-19 จึงยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้  

นางฉวีวรรณ   
อรรคะเศรษฐัง / 
อาจารย์นพนันท์คณิต
ไธ สง 
กองส่งเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ 
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กุมารี ๒. เพื่อ
สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
การ อนุรักษ์
พรรณไม้ 
หลักการเก็บ
หลักรักษา 
ตัวอย่างพรรณ
ไม้ วาดภาพทาง 
พฤกษศาสตร์  
การจัดท าป้าย
พรรณไม้ 
ตลอดจนการ
น าไปใช้
ประโยชน์ต่างๆ 
๓. เพื่อให้
นักเรียนสามารถ
น าความรู้ท่ีได้ 
จากการอบรม
ไปถ่ายทอดให้ 
นักเรียนและ
ชุมชนโดยรอบ
ในการอนุรักษ์ 
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พรรณไม้ท้องถิ่น
ได้ 

  รวม 3 โครงการ   300,000 -      

 
 


