
กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F1A1/ 

F1A2/ 

F2A4

1. แผนโครงการ การศึกษา

ชีววิทยาและภูมิปัญญาเพื่อการใช้

ประโยชน์และอนุรักษ์มะหวดใน

พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นา

ดูน จังหวัดมหาสารคาม (รศ.วีระ

ชัย  สายจันทา)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. การศึกษาวิจัยและรวบรวมมะหวดสาย

พันธุ์ดีในประเทศไทย เพื่อการอนุรักษ์    และ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

3. การศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาและการ

ใช้ประโยชน์จากมะหวด 

4. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะหวด

 (Lepisanthes rubiginosa)     (Roxb.) 

Leenh. ในประเทศไทย

300,000.00 1. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคต 

2. ตีพิมพ์ภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์

จากมะหวด

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- มะหวด เป็นพืชนอกกรอบ 

วช-อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสาร

เกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติ

งานปี 2565 ของหน่วยงาน

F1A2/ 

F1A3

โครงการย่อยที่ 1 ศึกษาวิจัยและ

รวบรวมมะหวดสายพันธุ์ดีใน

ประเทศไทย เพื่อการอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ดร.วีระ

 ทองเนตร)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพื่อรวบรวมมะหาดสาพันธุ์ดีในปะเทศไทย

 มาปลูกและอนุรักษ์ไว้เพื่อการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน

1,000,000.00 1. ต้นพันธุ์มะหวดสายพันธุ์ดี เพิ่มผลผลิต

และราคาสูง

2. สามารถนําไปอ้างอิงทางวิชาการได้

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- มะหวด เป็นพืชนอกกรอบ 

วช-อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ   งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจําปี 2565

กลุ่ม G5 ...กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดําริ...       หน่วยงาน... มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F1A2/ 

F3A8

โครงการย่อยที่ 2 การรวบรวม

ข้อมูลภูมิปัญญาและการใช้

ประโยชน์จากมะหวด (ผศ.สมบัติ 

 อัปมระกา)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. เพื่อทําการสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลองค์

ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้

ประโยชน์จากมะหวดในพื้นที่ป่าสาธารณะ

โคกดงเค็ง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

การใช้ประโยชน์จากมะหวด

600,000.00 1.ได้ข้อมูลภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์

จากมะหวด 

2.เป็นแนวทางในการพัฒนาตํารับยาจาก

สมุนไพรอื่นๆ

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- มะหวด เป็นพืชนอกกรอบ 

วช-อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน

F2A4 โครงการย่อยที่ 3  ความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของ

มะหวด Lepisanthes 

rubiginosa (Roxb.) Leenh ใน

ประเทศไทย (ผศ.ดร.ชฎาพร 

เสนาคุณ)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. เพื่อศึกษาจํานวนโครโมโซม รูปร่าง และ

ลักษณะของโครโมโซมในเซลล์กําเนิดไมโครส

ปอร์และเซลล์ร่างกายของมะหวด

3. เพื่อพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลท์

ในมะหาด

1,100,000.00 ข้อมูลรูปแบบความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของมะหวด

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- มะหวด เป็นพืชนอกกรอบ 

วช-อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F1A2/ 

F2A4

2.แผนโครงการการศึกษา

ศักยภาพการปลูกและการ

นําไปใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพของ

มะหวดในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ.

นาดูน จ. มหาสารคาม (ศ.ศิริธร  

ศิริอมรพรรณ)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.) เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ

ศักยภาพการปลูกและการนําไปใช้ประโยชน์

เพื่อสุขภาพของมะหวด

2. เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับศักยภาพการ

ปลูกและการนําไปใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพ

ของมะหวด

3. เกิดการเผยแพร่ข้อมูลและผลงานตีพิมพ์ใน

วารสารนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

0.00 1.ผงมะหวดแบบชงละลาย

2.เครื่องดื่มมะหวดแบบพร้อมดื่ม

3.กระบวนการผลิตและสูตรการผลิด

4.องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรปรูปมะหวด

เป็นผลิตภัณฑ์

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- มะหวด เป็นพืชนอกกรอบ 

วช-อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

โครงการย่อยที่ 1  การศึกษา

สายพันธุ์และสภาวะการปลูก

มะหวดที่เหมาะสมในพื้นที่

โครงการอนุรักษ์โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) นาดูน จังหวัด

มหาสารคาม (นายถวิล ชนะบุญ)

1.เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

(อพ.สธ.)

2.เพื่อศึกษาคัดเลือกมะหวดสายพันธุ์ดีใน

พื้นที่อําเภอนาดูน อําเภอวาปีปทุม และ

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

3. เพื่อศึกษาสภาวะการปลูกมะหวดที่

เหมาะสมและการขยายพันธุ์ จัดทําแปลง

แหล่งต้นพันธุ์ดีในพื้นที่สถานีปฏิบัติการนาดูน

 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

4. เพื่อจัดทําแปลงรวบรวมและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการปลูกและขยายพันธุ์มะหวด

สายพันธุ์ดีเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์โครงการ

อนุรักษ์

5. เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะหวด

เพื่อเชิงพาณิชย์ในพื้นที่อําเภอนาดูน อําเภอ

วาปีปทุม และอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม

965,000.00 1.มะหวดสายพันธุ์ดี

2.สภาวะการปลูกและการขยายพันธุ์

มะหวดที่เหมาะสม

3.แปลงรวบรวมมะหวดสายพันธุ์ดี

4.สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะหวด

เพื่อเชิงพาณิชย์

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- มะหวด เป็นพืชนอกกรอบ 

วช-อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

โครงการย่อยที่ 2  การประเมิน

ความเป็นพิษเฉียบพลันและกึ่ง

เรื้อรังของสารสกัดมะหวดใน

สัตว์ทดลอง (ผศ.ดร.ธีรพร กทิ

ศาสตร์)

1.เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

(อพ.สธ.)

2. ประเมินความเป็นพิษฉียบพลันและกึ่ง

เรื้อรังของสารสกัดมะหวดในสัตว์ทดลอง

980,000.00 1การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลันและ

กึ่งเรื้อรังของสารสกัดมะหวด

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- มะหวด เป็นพืชนอกกรอบ 

วช-อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน

โครงการย่อยที่ 3  การศึกษา

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัด

มะหวดในสัตว์ทดลอง (ผศ.ดร.ธีร

พร กทิศาสตร์)

1.เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัด

มะหวดในสัตว์ทดลอง

980,000.00 .การศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัด

มะหวด (Lepisanthes rubiginosa 

(Roxb.) Leenh.) ในสัตว์ทดลอง

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- มะหวด เป็นพืชนอกกรอบ 

วช-อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

โครงการย่อยที่ 4 ปริมาณสารแค

โรทีนอยด์ในมะหวดสายพันธุ์

ต่างๆและความคงตัวต่อการแปร

รูปเพื่อศักยภาพในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  

(ศ.ศิริธร  ศิริอมรพรรณ)

1.เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

(อพ.สธ.)

2.เพื่อศึกษาปริมาณของสารแคโรทีนอยด์ใน

มะหวดสายพันธุ์ต่างๆ

3.ศึกษาความคงตัวระหว่างการแปรรูปของ

สารแคโรทีนอยด์ในมะหวดในกระบวนการ

แปรรูปแบบพาสเจอร์ไรเซชัน สเตอรไรเซชัน

และการอบแห้ง4.พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

ต้นแบบ 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องดื่มมะหวด

แบบพร้อมดื่ม และผงมะหวดแบบชงละลาย

950,000.00 1.องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรปรูปมะหวด

เป็นผลิตภัณฑ์

2.ผงมะหวดแบบชงละลาย

3.เครื่องดื่มมะหวดแบบพร้อมดื่ม

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- มะหวด เป็นพืชนอกกรอบ 

วช-อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสาร

เกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติ

งานปี 2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F1A1/

F1A2/ 

F3A7/ 

F3A8/

F2A5

3. โครงการบูรณาการการศึกษาความ

หลากหลายทางชีวภาพและการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลาก

ชนิดของเห็ดรับประทานได้ เห็ดเป็น

ยาและเห็ดพิษในพื้นที่อนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) นาสีนวล 

จังหวัดมหาสารคามและการจําแนก

ชนิดของเห็ดตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

เทคโนโลยีแอปพลิเคชั่นบน

โทรศัพท์มือถือ ทดสอบคุณสมบัติสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ตรวจสอบสารพิษ

เบื้องต้นและการจัดการข้อมูลด้วย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการเฝ้าระวัง

ในชุมชน (รศ.ดร.ขวัญเรือน นาค

สุวรรณ์กุล)

1.  เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)  

2. ศึกษาและสํารวจรวบรวมข้อมูลเห็ด

รับประทานได้ เห็ดเป็นยาและเห็ดพิษใน

พื้นที่ป่าชุมชนนาสีนวล จังหวัด

มหาสารคามเพื่อจัดทําฐานข้อมูล 

3. เพื่อรวบรวมข้อมูลความหลากชนิดของ

เห็ดเพื่อใช้ติดตามความเปลี่ยนแปลงชนิด

ในอนาคต

4. วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ

เห็ดเพื่อเป็นฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ใน

อนาคต

5. ตรวจสอบสารพิษเบื้องต้นโดยการ

เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่ได้จาก

เห็ดพิษ

770,000.00 1.จํานวนชนิดของเห็ดที่จัดจําแนกได้

ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 ชนิด 

2.ตัวอย่างอ้างอิงแห้งและตัวอย่างดอง

ของเห็ดรับประทานได้ เห็ดเป็นยาและ

เห็ดพิษเพื่อเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ 

3.ข้อมูลความหลากชนิดเพื่อติดตาม

การเปลี่ยนแปลงของเห็ดในพื้นที่ป่า

ชุมชนนาสีนวล 

4.ข้อมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ

เห็ดรับประทานได้และเห็ดเป็นยา 

5.ข้อมูลสารพิษที่พบในเห็ดพิษเพื่อ

เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน 

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

-พื้นที่ ป่านาสีนวล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.

นาสีนวล อ.กันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม

มีพื้นที่ไม่มากนักและก็เคยทํา

มาแล้ว

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสาร

เกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติ

งานปี 2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

6. รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากเห็ด

ในชุมชนและการคัดแยกเห็ดรับประทาน

ได้และเห็ดพิษตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจข้อมูล

เห็ดรับประทานได้ เห็ดเป็นยาและเห็ดพิษ

ในพื้นที่ดําเนินการ 

8. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจําแนกเห็ด

พิษและเห็ดรับประทานได้ด้วย

แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ให้แก่ 

แกนนําชุมชน ผู้มีอาชีพหาเห็ดมาจําหน่าย 

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในชุมชน เช่น อส

ม. เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. และนักเรียน

มัธยมโรงเรียนในพื้นที่ตําบลนาสีนวล 

9. เพื่อการจัดการข้อมูลความสัมพันธ์ของ

ชนิดเห็ดกับสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้วยระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ในปีถัดไป

6.ข้อมูลด้านชีวโมเลกุลเพื่อจัดทํา DNA

 barcode ของเห็ดรับประทานได้ เห็ด

เป็นยาและเห็ดพิษ 

7.แกนนําที่สามารถจําแนกชนิดของ

เห็ดรับประทานได้ เห็ดเป็นยาและ

เห็ดพิษด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา

และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ได้แก่ 

ผู้นําชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

และนักเรียนมัธยม 

8. แกนนําที่สามารถใช้เครื่องมือ

แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบคัดแยกชนิดของเห็ด

รับประทานได้และเห็ดพิษเพื่อเฝ้าระวัง

ในชุมชน ได้แก่ ผู้นําชุมชน อสม. 

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และนักเรียนมัธยม



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F1A1/

F1A2

4. การศึกษาผลกระทบการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

และการใช้ประโยชน์ของป่าชุมชน

โดยรอบพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

จังหวัดมหาสารคาม  (รศ.ดร.ปิย

ภัทร  บุษบาดินทร์)

1.  เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

 2.  เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพ

ภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

และการใช้ประโยชน์ของป่าชุมชน

3.  เพื่อพัฒนาแบบจําลองการเปลี่ยนแปลง

ทางสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพของป่าชุมชน

4.  เพื่อนําเสนอ “ECC-Nasinuan Model” 

ผ่านเวปไซต์บริการ (Web Service)

422,400.00 1.ต้นแบบผลิตภัณฑ์ – ระดับภาคสนาม พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

-พื้นที่ ป่านาสีนวล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.

นาสีนวล อ.กันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม

มีพื้นที่ไม่มากนักและก็เคยทํา

มาแล้ว

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสาร

เกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติ

งานปี 2565 ของหน่วยงาน

เพื่อสํารวจผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของป่าชุมชน

โดยรอบพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ จังหวัดมหาสารคาม สนอง

พระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ป่านาสีนวล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.นา

สีนวล อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F1A2/ 

F2A4

5. การรวบรวมพันธุ์ และ

ขยายพันธุ์หมาน้อยด้วยเทคนิค

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และภูมิ

ปัญญาการใช้ประโยชน์หมาน้อย

(ผศ.ดร.พรทิพย์ อติชาติ )

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์หมาน้อยด้วย

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ        

3. เพื่อขยายพันธุ์และนําหมาน้อยกลับคืนสู่

ท้องถิ่นดั้งเดิม

ผลลัพท์คือ ได้สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ต้นหมาน้อยแต่ละสายพันธุ์และได้ต้นหมา

น้อยปริมาณมาก

550,000.00 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ – ระดับอุตสาหกรรม พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

-ไม่มีการบูรณางานวิจัยตาม

กรอบกิจกรรม แผนแม่บท 

อพ.สธ. หรือระหว่างเครือข่าย

ของ อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน

F1A3 6. การเจริญเติบโตของปูน้ําจืด

สกุล Somanniathelphusa ที่

เพาะเลี้ยงในบ่อปูน (ผศ.ดร.บังอร

 แถวโนนงิ้ว)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

2. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและการอยู่

รอดของปูน้ําจืดในบ่อปูนซีเมนต์ที่เพาะเลี้ยง

โดยใช้วัตถุดิบทีเหลือทิ้งจากชุมชน

3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ

เพาะเลี้ยงปูน้ําจืดสู่ชุมชนรอบๆป่านาสีนวล 

อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

680,000.00 สามารถเพาะเลี้ยงปูน้ําจืดขยายผลได้

จํานวนปูอย่างน้อย 200 ตัว

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

-ไม่มีการบูรณางานวิจัยตาม

กรอบกิจกรรม แผนแม่บท 

อพ.สธ. หรือระหว่างเครือข่าย

ของ อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F2A4 7. การพัฒนาตํารับยา การ

ควบคุมคุณภาพ การศึกษาความ

คงตัว และการศึกษา

ประสิทธิภาพการรักษาโรคสมอง

เสื่อมและโรคข้ออักเสบ ของสาร

สกัดจากเมล็ดกระทงลาย (ผศ.

สมศักดิ์  นวลแก้ว)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(อพ.สธ)

2. เพื่อจัดทํามาตรฐานสมุนไพรกระทงลาย

3. เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง

กับข้ออักเสบและโรคสมองเสื่อมของสารสกัด

จากเมล็ดกระทงลาย

 4. เพื่อสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล

ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

กระทงลาย

 5. เพื่อพัฒนาตํารับ วิธีควบคุมคุณภาพ และ

ความคงตัวของตํารับยาแคปซูลสารสกัด

กระทงลาย

 6. เพื่อศึกษาทางคลินิกของตํารับยาแคปซูล

สารสกัดกระทงลาย

 7. เพื่อขึ้นทะเบียนตํารับยา และศึกษา

เปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างยาหลักและ

ยาแคปซูลสารสกัดกระทงลายในการักษาโรค

สมองเสื่อม

2,637,000.00 1.ได้ตํารับยารักษาโรคสมองเสื่อมและโรค

ข้ออักเสบ 

2.ต้นแบบผลิตภัณฑ์ – ระดับอุตสาหกรรม

3.ได้ทะเบียนตํารับยารักษาโรคสมอง

เสื่อมและโรคเข้ออักเสบ 

4.สร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่

เกษตรกรจนถึงผู้ประกอบการ

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

-กระทงลาย เป็นพืชนอกกรอบ

 วช-อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F2A4 8. การศึกษาการใช้ประโยชน์จาก

เชื้อไฮโดรไลติกแบคทีเรียที่คัดแยก

ได้จากดินในป่าหนองขวง ต.นาสีน

วน จ.มหาสารคาม  : ปุ๋ยน้ํา

ชีวภาพด้วยกระบวนการหมักกึ่ง

เหลว (ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. เพื่อผลิตปุ๋ยน้ํางชีวภาพให้แก่ชุมชนนาสีน

วนใช้ในการทําการเกษตร         

3.เพื่อลดปริมาณขยะเปียกและเพิ่มมูลค่าให้

เศษผักและผลไม้เหลือทิ้ง

565,400.00 1.ได้ปุ๋ยน้ําและปุ๋ยแห้ง ในการทดสอบ

การปลูกพืชท้องถิ่น 

2.องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ทาง

วิทยาศาสตร์ที่สร้างความเข้าใจและทําให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือวิทยา

กาที่สําคัญที่ประเทศต้องมีในอนาคต

อย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

-เชื้อไฮโดรไลติกแบคทีเรีย 

นอกกรอบ วช-อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน

 F2A4 9. การสํารวจพืชสมุนไพรที่ให้

น้ํามันหอมระเหย องค์ประกอบ

ทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ ใน

ป่าหนองขวง ต.นาสีนวน จ.

มหาสารคาม เพื่อการพัฒนาใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ผศ.ดร.ศิริ

รัตน์ ดีศีลธรรม)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. เพื่อศึกษาข้อมูลชนิดของพืช สัณฐานวิทยา

ของพื่ช ที่ให้น้ํามันหอมระเหย ศึกษา

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ

ของน้ํามันหอมระเหยที่สกัดได้ 

3. เพื่อทําฐานข้อมูลน้ํามันหอมระเหยและการ

ใช้ประโยชน์จากพืชป่า ระยะที่1

440,000.00 1.ได้ข้อมูลและพิกัดพืชสมุนไพรในป่า 

และข้อมูลการใช้ประโยชน์ของน้ํามันหอม

ระเหยจากพืชป่า 

ได้ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีของน้ํามัน

หอมระเหย เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดให้

คนรุ่นหลัง และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

นําไปต่อยอดอุตสาหกรรมยาและอาหาร

ต่อไป

2.องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ทาง

วิทยาศาสตร์ที่สร้างความเข้าใจและทําให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือวิทยา

กาที่สําคัญที่ประเทศต้องมีในอนาคต

อย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- นอกกรอบ วช-อพ.สธ.

- ไม่มีการบูรณางานวิจัยตาม

กรอบกิจกรรม แผนแม่บท 

อพ.สธ. หรือระหว่างเครือข่าย

ของ อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F2A4 10. การวิจัยสารทุติยภูมิและฤทธิ์

ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในป่า

หนองขวง และศักยภาพการผลิต

ส่วนผสมออกฤทธิ์สําหรับใช้ใน

เครื่องสําอางในเชิงการค้า (ระยะที่

 1. (ผศ.ดร.ลือชัย บุตคุป)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. เพื่อศึกษาสารพฤกษเคมีที่สําคัญและฤทธิ์

ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในป่าหนองขวงที่

สํารวจได้ในระยะที่ 1

445,200.00 สารออกฤทธิ์และฤทธิ์ทางชีวภาพของ

สมุนไพรท้องถิ่นของไทย

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- นอกกรอบ วช-อพ.สธ.

- ไม่มีการบูรณางานวิจัยตาม

กรอบกิจกรรม แผนแม่บท 

อพ.สธ. หรือระหว่างเครือข่าย

ของ อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน

F2A4 11. การศึกษาพืชสมุนไพรให้สีใน

ป่าหนองขวงที่สํารวจได้ในระยะที่

 1   เพื่อการพัฒนาการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ดร.อิสรา

ภรณ์ สมบุญวัฒนกุล)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. เพื่อศึกษาชนิดของพืช วิธีการสกัด และ

แปรรูปสมุนไพรให้สี เป็นผลิตภัณฑ์สีผง ใช้

สําหรับการย้อมผ้า จากพืชสมุนไพรในป่า

หนองขวงที่สํารวจได้ในระยะที่ 1

400,000.00 ฐานข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

นิเวศวิทยา ชีววิทยา อนุกรมวิธาน 

พันธุกรรม และการใช้ประโยชน์ของพืช

ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน

 อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- นอกกรอบ วช-อพ.สธ.

- ไม่มีการบูรณางานวิจัยตาม

กรอบกิจกรรม แผนแม่บท 

อพ.สธ. หรือระหว่างเครือข่าย

ของ อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F2A4 12. ฤทธิ์การต้านมะเร็งหลายชนิด

ของพืชสมุนไพรในป่าหนองขวงที่

สํารวจได้ในระยะที่ 1 สําหรับการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ผศ.ดร.

วิจิตรา หลวงอินทร์)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. เพื่อทดสอบฤทธิ์การต้านมะเร็ง 5 ชนิด

ของพืชสมุนไพรในป่าหนองขวงที่สํารวจได้ใน

ระยะที่ 1

500,000.00 สมุนไพรในป่าหนองขวงที่มีฤทธิ์การต้าน

มะเร็ง

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- นอกกรอบ วช-อพ.สธ.

- ไม่มีการบูรณางานวิจัยตาม

กรอบกิจกรรม แผนแม่บท 

อพ.สธ. หรือระหว่างเครือข่าย

ของ อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน

F2A4 13. ปริมาณสารพฤกษเคมี ฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ

และฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของ

เอนไซม์ขององุ่นป่า 

(Ampelocissus martinii 

Planch.) ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้าน

นาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย

 จ.มหาสารคาม เพื่อการใช้

ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม  

(รศ.ดร.ประสงค์ สีหานาม)

1.เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(อพ.สธ.)

 2.  เพื่อศึกษาความหลากหลายของ

สารพฤกษเคมีในองุ่นป่าที่เกิดพื้นที่ป่าชุมชน 

บ้านนาสีนวน ต. นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.

มหาสารคาม

3.  เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้าน

จุลชีพและฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์

ขององุ่นป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาสีนวน ต.

นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ที่มี

ศักยภาพในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

เครื่องสําอาง อาหาร และเภสัชกรรม เพื่อ

เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับการศึกษาการใช้

ประโยชน์จากพืชต่อไปมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

600,000.00 1. เครื่องดื่มสําเร็จรูปพร้อมดื่มที่อุดมด้วย

สารต้านอนุมูลอิสระ

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีส่วนผสม

ของสารสกัดจากองุ่นป่า

2.องค์ความรู้ใหม่สารพฤกษเคมีและฤทธิ์

ทางชีวภาพในสารสกัดจากองุ่นป่า

3. ผลของปัจจัยที่มีต่อปริมาณสารพฤกษ

เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพขององุ่นป่า

4. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสารพฤกษ

เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพขององุ่นป่าที่เก็บ

ในตู้เย็นและอุณหภูมิภายนอก

5. ผลิตภัณฑ์จากองุ่นป่า: การตรวจสอบ

ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- นอกกรอบ วช-อพ.สธ.

- ไม่มีการบูรณางานวิจัยตาม

กรอบกิจกรรม แผนแม่บท 

อพ.สธ. หรือระหว่างเครือข่าย

ของ อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F2A4 14. โครงสร้างพันธุกรรมของสัตว์

สะเทินน้ําสะเทินบก ในป่า

สาธารณะประโยชน์นาสีนวน ต.

นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.

มหาสารคาม (ผศ.ดร.คมศร เลาห์

ประเสริฐ)

1.เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ

 สธ)            

2.เพื่อศึกษาความหลากชนิดของอึ่งอ่างสกุล 

Kaloula ในเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3.เพื่อดูความหลากหลายทางพันธุกรรมและ

โครงสร้างพันธุกรรมของอึ่งอ่างสกุล Kaloula 

400,000.00 1.รูปแบบโครงสร้างทางพันธุกรรมและ

การกระจายตัวของอึ่งอ่างบ้าน (Kaloula

 pulchra) และอึ่งอ่างก้นขีด (Kaloula 

mediolineata) ในเขตพื้นที่ปกปัก

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

ทราบข้อมูลทางกายภาพและแหล่งที่อยู่

อาศัยย่อยที่จําเป็นต่ออึ่งอ่างสกุล Kaloula

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- นอกกรอบ วช-อพ.สธ.

- ไม่มีการบูรณางานวิจัยตาม

กรอบกิจกรรม แผนแม่บท 

อพ.สธ. หรือระหว่างเครือข่าย

ของ อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F2A4 15. การสร้างเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

จากการวิเคราะห์พลวัตความ

หลากหลายทางพันธุกรรม และ

ความเชื่อมโยงกับชนิดพืชและ

สภาพแวดล้อมของเห็ดพื้นถิ่น 

พื้นที่ป่าหนองขวาง ตําบลนาสีน

วน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม (ดร.สุรศักดิ์ ขันคํา)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. เพื่อสร้างองค์ความรู้พลวัตการ

เปลี่ยนแปลงของเห็ดกินได้ เห็ดเป็นยา และ

เห็ดพิษ ในพื้นที่ป่าหนองขวาง ต.นาสีนวน อ.

กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ปีที่ 1

 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้การเก็บรวบรวม

ข้อมูลพันธุกรรมด้วยการวิเคราะห์หลายยีน

ของเห็ดกินได้ เห็ดเป็นยาและเห็ดพิษ ใน

พื้นที่ป่าหนองขวาง ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย 

จ.มหาสารคาม ปีที่ 1

 4. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลพลวัตความ

หลากหลายทางพันธุกรรม กับชนิดพืช และ

สภาพแวดล้อมของเห็ดพื้นถิ่น เพื่อเป็น

แนวทางสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิง

อนุรักษ์ พื้นที่ป่าหนองขวาง ตําบลนาสีนวน 

อําเภอกันทรวิขัย จังหวัดมหาสารคาม

400,000.00 1.องค์ความรู้พลวัตการเปลี่ยนแปลงของ

เห็ดกินได้ เห็ดเป็นยา และเห็ดพิษ ใน

พื้นที่ป่าหนองขวาง ต.นาสีนวน อ.กันทร

วิชัย จ.มหาสารคาม ปีที่ 1

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- นอกกรอบ วช-อพ.สธ.

- ไม่มีการบูรณางานวิจัยตาม

กรอบกิจกรรม แผนแม่บท 

อพ.สธ. หรือระหว่างเครือข่าย

ของ อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F2A4 16. เทคโนโลยี Next generation

 sequencing เพื่อการวิเคราะห์

และจัดจําแนกไวรัสใบด่างหม่อน 

และการประเมินผลกระทบของ

ไวรัสเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม

สายพันธุ์หม่อน (นายสุรศักดิ์ ขัน

คํา)

1.เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. เพื่อสร้างองค์ความรู้และคู่มือการระบุและ

จัดจําแนกชนิดไวรัสที่เป็นสาเหตุโรคใบด่างใน

หม่อน ด้วยเทคโนโลยี Next Generation 

Sequencing (NGS) ซึ่งมีความแม่นยําสูง 

และสามารถระบุความหลากชนิดของไวรัสได้

อย่างรวดเร็วและแม่นยํา

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้และคู่มือลักษณะ

อาการโรคติดเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบด่างใน

หม่อน ในหม่อนสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม

กับพื้นที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพ 

ในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. เพื่อนําองค์ความรู้ไปใช้ในการออกแบบ

การอนุรักษ์สายพันธุ์หม่อนไหมให้ปลอดโรค

ไวรัส และบริหารจัดการการปลูกหม่อนเลี้ยง

ไหม ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

1,000,000.00 การวิจัยเพื่อขยายผลงานวิจัยสู่การใช้

ประโยชน์ โครงการวิจัย “เทคโนโลยี 

Next generation sequencing เพื่อการ

วิเคราะห์และจัดจําแนกไวรัสใบด่างหม่อน

 และการประเมินผลกระทบของไวรัสต่อ

หม่อนสายพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์

พันธุกรรมสายพันธุ์หม่อน” สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์สาย

พันธุ์หม่อนให้ปลอดเชื้อไวรัสใบด่าง และ

ไวรัสหม่อนชนิดอื่น ๆ และเพื่อการ

บริหารจัดการการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่

คาดว่าจะได้รับ

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- นอกกรอบ วช-อพ.สธ.

- ไม่มีการบูรณางานวิจัยตาม

กรอบกิจกรรม แผนแม่บท 

อพ.สธ. หรือระหว่างเครือข่าย

ของ อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F2A4 17. สถานภาพและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์สัตว์

กลุ่มหอยในป่าหนองขวงพื้นที่ปก

ปักทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ผศ.บังอร  กองอิ้ม)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

 2. เพื่อรวบรวมและสร้างฐานข้อมูลความ

หลากชนิด ความชุกชุม ถิ่นอาศัย การใช้

ประโยชน์ รวมถึงภูมิปัญญาเกี่ยวกับสัตว์กลุ่ม

หอย

 3. เพื่อผลิตสื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์

กลุ่มหอยสําหรับคนในชุมชน นิสิตนักศึกษา 

นักเรียน และผู้สนใจ

500,000.00 1.มีข้อมูลชนิด สถานภาพ และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของสัตว์กลุ่มหอย 

- สื่อการเรียนรู้และฐานข้อมูล

- มีตัวอย่างสําหรับการเพาะเลี้ยง

2.มีบทความวิจัยที่สามารถนําไปต่อยอดได้

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- นอกกรอบ วช-อพ.สธ.

- ไม่มีการบูรณางานวิจัยตาม

กรอบกิจกรรม แผนแม่บท 

อพ.สธ. หรือระหว่างเครือข่าย

ของ อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน

F3A8 1. การบริหารจัดการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศดิจิตอลพื้นที่ป่าหนองขวง

 บ้านโพธิ์มี ตําบลบลนาสีนวน 

อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม ปีที่ 2 (ผศ.ดร.นวล

ละออง อรรถรังสรรค์)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2.เพื่อศึกษาการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศดิจิตอลพื้นที่ป่าหนองขวง บ้านโพธิ์มี 

ตําบลนาสีนวน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม

3.เพื่อพัฒนาศูนย์อนุรักษ์และถ่ายทอดความรู้

พื้นที่ป่าหนองขวง บ้านโพธิ์มี ตําบลนาสีนวน 

อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

4.เพื่อสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชนบ้านโพธิ์มี 

ตําบลนาสีนวน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม

554,600.00 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.เพื่อศึกษาการบริหารจัดการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศดิจิตอลพื้นที่ป่าหนองขวง บ้าน

โพธิ์มี ตําบลนาสีนวน อําเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม

3.เพื่อพัฒนาศูนย์อนุรักษ์และถ่ายทอด

ความรู้พื้นที่ป่าหนองขวง บ้านโพธิ์มี 

ตําบลนาสีนวน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม

4.เพื่อสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชนบ้านโพธิ์มี

 ตําบลนาสีนวน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม

พิจารณาไม่สนับสนุน 

เนื่องจากโครงการนี้

หมายเหตุ :

- นอกกรอบ วช-อพ.สธ.

- ไม่มีการบูรณางานวิจัยตาม

กรอบกิจกรรม แผนแม่บท 

อพ.สธ. หรือระหว่างเครือข่าย

ของ อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

2. เกรด C  (อพ.สธ. พิจารณา

ไม่สนับสนุนและไม่นําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน



กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อพิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ

F3A8 2. โครงการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ อพ.สธ. (ดําเนินงาน

ทุก 2 ปี)

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 150,000.00 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

อพ.สธ.ทุก 2 ปี
พิจารณาสนับสนุน 

จากการพิจารณา พบว่า

เนื้อหารายละเอียดของ

โครงการที่สนอง

พระราชดําริมีความ

สอดคล้องกับแผนแม่บท 

อพ.สธ.

1. งบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. เกรด B  (อพ.สธ. พิจารณา

สนับสนุน และสามารถนําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน

F3A8 3. งานจัดทําเว็บไซด์

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานสนอง

พระราชดําริ อพ.สธ.

ไม่ใช้งบประมาณ เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานสนอง

พระราชดําริ อพ.สธ.
พิจารณาสนับสนุน 

จากการพิจารณา พบว่า

เนื้อหารายละเอียดของ

โครงการที่สนอง

พระราชดําริมีความ

สอดคล้องกับแผนแม่บท 

อพ.สธ.

1. งบประมาณแผ่นดิน

2. เกรด B  (อพ.สธ. พิจารณา

สนับสนุน และสามารถนําความ

กราบบังคมทูลทรงทราบฯ) 

*รายละเอียดอยู่ในเอกสารเกณฑ์

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 

2565 ของหน่วยงาน

อพ.สธ. พิจารณาไม่สนับสนุนและไม่นําความกราบบังคมทูลทรงทราบฯ จํานวน …21... โครงการ งบประมาณ …17,739,600...บาท

รวมทั้งสิ้น …5... กิจกรรม  จํานวน …23... โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น …17,889,600... (บาท) 

ภาพรวมเกรดของหน่วยงาน  เกรด C

อพ.สธ. พิจารณาสนับสนุน และสามารถนําความกราบบังคมทูลทรงทราบฯ จํานวน  …2...  โครงการ  งบประมาณ …150,000...บาท


