
แผนแมบท อพ.สธ.-มกส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 733 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 1. โครงการสวนปาเพื่อ 
การเรียนรูดงโตงโตน  

ปาดงโตงโตน 
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ (พื้น
นามน) 

50,000 1. สรางจิต
จิตสำนึกรัก 
และหวงแหน 
ตนไมใน 
กิจกรรม”ปลูก
ตนไมในใจคน”                           
2. การ
เพาะพันธุกลา
ไมพื้นถิ่นเพื่อ
การฟนฟ ู
สภาพปาดง 
โตงโตน  

50,000 1. สรางจิต
จิตสำนึกรัก 
และหวงแหน 
ตนไมใน 
กิจกรรม”ปลูก
ตนไมในใจ
คน”                             
2. การ
เพาะพันธุกลา
ไมพื้นถิ่นเพื่อ
การฟนฟ ู
สภาพปาดง 
โตงโตน  

50,000 1. สรางจิต
จิตสำนกึรัก 
และหวงแหน 
ตนไมใน 
กิจกรรม”ปลูก
ตนไมในใจคน”                        
2. การ
เพาะพันธุกลา
ไมพื้นถิ่นเพื่อ
การฟนฟ ู
สภาพปาดง 
โตงโตน  

50,000 1. สรางจิต
จิตสำนึกรัก 
และหวงแหน 
ตนไมใน 
กิจกรรม”ปลูก
ตนไมในใจ
คน”                       
2. การ
เพาะพันธุกลา
ไมพื้นถิ่นเพื่อ
การฟนฟ ู
สภาพปาดง 
โตงโตน  

50,000 1. สรางจิต
จิตสำนึกรัก 
และหวงแหน 
ตนไมใน 
กิจกรรม”ปลูก
ตนไมในใจคน”                        
2. การ
เพาะพันธุกลา
ไมพื้นถิ่นเพื่อ
การฟนฟ ู
สภาพปาดง 
โตงโตน  

  

F1A1 2. โครงการสวนปาภูมิ
รักษ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ  (พื้นที่ใน
เมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนปาภูมิรักษ 
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ  (พื้นที่
ในเมือง) 

100,000 1.การสำรวจ 
ทำรหัสประจำ
ตนไม ทำรหัส
พิกัด เพื่อ
รวบรวมเปน
ฐานขอมูลใน
พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ2.การ
สำรวจ ทำรหัส
พิกัด และคา
พิกัดของ
ทรัพยากร
ชีวภาพอื่น ๆ 
นอกเหนือจาก
พันธุกรรมพืช
ขอมูลที่ได
นำมารวบรวม
เปนฐานขอมูล

100,000 1.การสำรวจ 
ทำรหัสประจำ
ตนไม ทำรหัส
พิกัด เพื่อ
รวบรวมเปน
ฐานขอมูลใน
พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ2.
การสำรวจ ทำ
รหัสพิกัด และ
คาพิกัดของ
ทรัพยากร
ชีวภาพอื่น ๆ 
นอกเหนือจาก
พันธุกรรมพืช
ขอมูลที่ได
นำมารวบรวม
เปนฐานขอมูล

100,000 1.การสำรวจ 
ทำรหัสประจำ
ตนไม ทำรหัส
พิกัด เพื่อ
รวบรวมเปน
ฐานขอมูลใน
พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ2.การ
สำรวจ ทำรหัส
พิกัด และคา
พิกัดของ
ทรัพยากร
ชีวภาพอื่น ๆ 
นอกเหนือจาก
พันธุกรรมพืช
ขอมูลที่ได
นำมารวบรวม
เปนฐานขอมูล

100,000 1.การสำรวจ 
ทำรหัสประจำ
ตนไม ทำรหัส
พิกัด เพื่อ
รวบรวมเปน
ฐานขอมูลใน
พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ2.
การสำรวจ ทำ
รหัสพิกัด และ
คาพิกัดของ
ทรัพยากร
ชีวภาพอื่น ๆ 
นอกเหนือจาก
พันธุกรรมพืช
ขอมูลที่ได
นำมารวบรวม
เปนฐานขอมูล

100,000 1.การสำรวจ 
ทำรหัสประจำ
ตนไม ทำรหัส
พิกัด เพื่อ
รวบรวมเปน
ฐานขอมูลใน
พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ2.การ
สำรวจ ทำรหัส
พิกัด และคา
พิกัดของ
ทรัพยากร
ชีวภาพอื่น ๆ 
นอกเหนือจาก
พันธุกรรมพืช
ขอมูลที่ได
นำมารวบรวม
เปนฐานขอมูล

  



หนา 734                                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-มกส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ของ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ เพื่อ
นำไปใช
ประโยชน
ตอไป 

ของ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ เพื่อ
นำไปใช
ประโยชน
ตอไป 

ของ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ เพื่อ
นำไปใช
ประโยชน
ตอไป 

ของ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ เพื่อ
นำไปใช
ประโยชน
ตอไป 

ของ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ เพื่อ
นำไปใช
ประโยชน
ตอไป 

F1A1 3 การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
วัฒนธรรมของขาว
พื้นเมืองจังหวัดกาฬสินธุ 
(การปลูก การเก็บเกีย่ว
ขาว และภูมปิญญาใน
พื้นถิ่นที่เกี่ยวของในทั้ง
ในและนอกเขตปลูกขาว
GI) 

เขตพื้นที่ GI 3 
อำเภอไดแก 
อำเภอนาคู  
อำเภอเขาวง และ
อำเภอกุฉิ
นารายณ นอก
เขตพื้นที่GI 2 
อำเภอ  ไดแก 
อำเภอยางตลาด
และอำเภอกมลา
ไสย 

    200,000 สำรวจขอมูล
ของพันธุขาว
พื้นเมืองทุก
ตำบลที่อยูใน
เขต GI ของ
อำเภอนาคู 
อำเภอกุฉิ
นารายณ 

200,000 สำรวจขอมูล
ของพันธุขาว
พื้นเมืองทุก
ตำบลที่อยูใน
เขต GI ของ
อำเภอเขาวง 

200,000 สำรวจขอมูล
ของพันธุขาว
พื้นเมือง ที่มี
ปริมาณการ
ปลูกมากใน
อำเภอยาง
ตลาด จำนวน 
3 ตำบล  

200,000 สำรวจขอมูล
ของพันธุขาว
พื้นเมือง ที่มี
ปริมาณการ
ปลูกมากใน
อำเภอกมลา
ไสย จำนวน 3 
ตำบล  

  

  รวม..3..โครงการ  150,000   350,000   350,000   350,000   350,000     
F1A2 1.โครงการสำรวจพรรณ

ไมน้ำและปลาสวยงาม
บริเวณเหนือเขื่อนลำ
ปาวในเขตจังหวัด
กาฬสินธุ 

พื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ 

    

250,000 1.สำรวจและ
เก็บรวบรวม
ขอมูลจำนวน 
ชนิด และ
ลักษณะพรรณ
ไมน้ำและปลา
สวยงาม 
บริเวณเหนือ
เขื่อนลำปาว 
เขตอำเภอ 
สหัสขันธ 
จังหวัด
กาฬสินธุ          
2.เพื่อจัดทำ
ส่ือการเรียนรู
เกี่ยวกบัขอมูล
จำนวน ชนิด 

250,000 1.สำรวจและ
เก็บรวบรวม
ขอมูลจำนวน 
ชนิด และ
ลักษณะพรรณ
ไมน้ำและปลา
สวยงาม 
บริเวณเหนือ
เขื่อนลำปาว 
เขตอำเภอ 
หนองกงุศรี
จังหวัด
กาฬสินธุ                        
2.เพื่อจัดทำส่ือ
การเรียนรู
เกี่ยวกบัขอมูล
จำนวน ชนิด 

300,000 1.สำรวจและ
เก็บรวบรวม
ขอมูลจำนวน 
ชนิด และ
ลักษณะพรรณ
ไมน้ำและปลา
สวยงาม 
บริเวณเหนือ
เขื่อนลำปาว 
เขตอำเภอ ทา
คันโท และ
อำเภอหวย
เม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ                   
2.เพื่อจัดทำ
ส่ือการเรียนรู
เกี่ยวกบัขอมูล

    

  



แผนแมบท อพ.สธ.-มกส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 735 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

และลักษณะ
ของพรรณไม
น้ำ และปลา
สวยงาม
บริเวณเหนือ
เขื่อนลำปาว
เขตอำเภอ 
สหัสขันธ 
จังหวัด
กาฬสินธุ  

และลักษณะ
ของพรรณไม
น้ำ และปลา
สวยงามบริเวณ
เหนือเขื่อนลำ
ปาวเขตอำเภอ 
หนองกุงศรี
จังหวัด
กาฬสินธุ  

จำนวน ชนิด 
และลักษณะ
ของพรรณไม
น้ำ และปลา
สวยงาม
บริเวณเหนือ
เขื่อนลำปาว
เขตอำเภอ ทา
คันโท และ
อำเภอหวย
เม็กจังหวัด
กาฬสินธุ  

F1A2 2.โครงการสำรวจ
ทรัพยากรกายภาพของ
แหลงน้ำที่มีผลตอพืชน้ำ
และสัตวน้ำในจังหวัด
กาฬสินธุ 

พื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ 

    

250,000 1.สำรวจ
ทรัพยากร

กายภาพของ
แหลงน้ำใน
เขตอำเภอ

หนองกุงศรี ที่
มีผลตอพืชน้ำ
และสัตวน้ำ 2.
เพื่อจัดทำส่ือ
การเรียนรู
เกี่ยวกบั

ทรัพยากร
กายภาพที่มี
ผลตอพืชน้ำ

และสัตวน้ำใน
พื้นที่อำเภอ
หนองกุงศรี 

จังหวัด
กาฬสินธุ 

250,000 1.สำรวจ
ทรัพยากร

กายภาพของ
แหลงน้ำในเขต

อำเภอสหัส
ขันธที่มีผลตอ
พืชน้ำและสัตว

น้ำ 2.เพื่อ
จัดทำส่ือการ

เรียนรูเกี่ยวกับ
ทรัพยากร

กายภาพที่มีผล
ตอพืชน้ำและ
สัตวน้ำในพื้นที่

อำเภอสหัส
ขันธจังหวัด
กาฬสินธุ 

250,000 1.สำรวจ
ทรัพยากร

กายภาพของ
แหลงน้ำใน

เขตอำเภอยาง
ตลาด และ

อำเภอเมือง ที่
มีผลตอพืชน้ำ
และสัตวน้ำ 2.
เพื่อจัดทำส่ือ
การเรียนรู
เกี่ยวกบั

ทรัพยากร
กายภาพที่มี
ผลตอพืชน้ำ

และสัตวน้ำใน
พื้นที่อำเภอ

ยางตลาด และ
อำเภอเมือง 

จังหวัด
กาฬสินธุ 

250,000 1.สำรวจ
ทรัพยากร

กายภาพของ
แหลงน้ำในเขต
อำเภอกมลา
ไสย และ

อำเภอรองคำ 
ที่มีผลตอพืชน้ำ
และสัตวน้ำ 2.
เพื่อจัดทำส่ือ
การเรียนรู
เกี่ยวกบั

ทรัพยากร
กายภาพที่มีผล
ตอพืชน้ำและ
สัตวน้ำในพื้นที่
อำเภอกมลา
ไสย และ

อำเภอรองคำ
จังหวัด

กาฬสินธุ 

  

F1A2 3. สำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลภูมิปญญาเกี่ยวกับ

พื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ 

300,000 1สำรวจและ
เก็บรวบรวม

300,000 1.สำรวจและ
เก็บรวบรวม

300,000 1.สำรวจและ
เก็บรวบรวม

300,000 1.สำรวจและ
เก็บรวบรวม

300,000 1.สำรวจและ
เก็บรวบรวม

  



หนา 736                                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-มกส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เคร่ืองจักสานที่ทำจาก
พืชน้ำในพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ 

ขอมูลภูมิ
ปญญาเคร่ือง
จักสานในพื้นที่  
อำเภอกุฉิ
นารายณ 
อำเภอเขาวง 
และอำเภอนา
คู จังหวัด
กาฬสินธุ2.เพื่อ
จัดทำส่ือการ
เรียนรูเกี่ยวกับ
ภูมปญญา
เคร่ืองจักสานที่
ทำจากพืชน้ำ
ในพื้นที่อำเภอ
กุฉินารายณ 
อำเภอเขาวง 
และอำเภอนา
คู จังหวัด
กาฬสินธุ 

ขอมูลภูมิ
ปญญาเคร่ือง
จักสานใน
พื้นที่  อำเภอ
หวยผ้ึง อำเภอ
นามน อำเภอ
สมเด็จ และ
อำเภอดอน
จาน จังหวัด
กาฬสินธุ2.
เพื่อจัดทำส่ือ
การเรียนรู
เกี่ยวกบัภูม
ปญญาเคร่ือง
จักสานที่ทำ
จากพืชนำ้ใน
พื้นที่อำเภอ
หวยผ้ึง อำเภอ
นามน อำเภอ
สมเด็จ และ
อำเภอดอน
จาน จังหวัด
กาฬสินธุ 

ขอมูลภูมิ
ปญญาเคร่ือง
จักสานในพื้นที่  
อำเภอเมือง
กาฬสินธุ 
อำเภอกมาไสย 
อำเภอรองคำ 
และอำเภอฆอง
ชัยจังหวัด
กาฬสินธุ2.เพื่อ
จัดทำส่ือการ
เรียนรูเกี่ยวกับ
ภูมปญญา
เคร่ืองจักสานที่
ทำจากพืชน้ำ
ในพื้นที่อำเภอ
เมืองกาฬสินธุ 
อำเภอกมาไสย 
อำเภอรองคำ 
และอำเภอฆอง
ชัยจังหวัด
กาฬสินธุ 

ขอมูลภูมิ
ปญญาเคร่ือง
จักสานใน
พื้นที่  อำเภอ
สามชัย อำเภอ
คำมาว และ
อำเภอสหัส
ขันธจังหวัด
กาฬสินธุ2.
เพื่อจัดทำส่ือ
การเรียนรู
เกี่ยวกบัภูม
ปญญาเคร่ือง
จักสานที่ทำ
จากพืชนำ้ใน
พื้นที่อำเภอ
สามชัย อำเภอ
คำมาว และ
อำเภอสหัส
ขันธจังหวัด
กาฬสินธุ 

ขอมูลภูมิ
ปญญาเคร่ือง
จักสานในพื้นที่  
อำเภอยาง
ตลาด อำเภอ
หวยเม็ก 
อำเภอหนองกุง
ศรี และอำเภอ
ทาคันโท 
จังหวัด
กาฬสินธุ2.เพื่อ
จัดทำส่ือการ
เรียนรูเกี่ยวกับ
ภูมปญญา
เคร่ืองจักสานที่
ทำจากพืชน้ำ
ในพื้นที่อำเภอ
ยางตลาด 
อำเภอหวยเมก็ 
อำเภอหนองกุง
ศรี และอำเภอ
ทาคันโท 
จังหวัด
กาฬสินธุ 

F1A2 4. การสำรวจเก็บ
รวบรวมมรดกภูมปิญญา
ทางวัฒนธรรม จังหวัด
กาฬสินธุ  

จังหวัดกาฬสินธุ 308,720  มรดกภูมิ
ปญญาทาง
วัฒนธรรม : 
ศาสนาคาร
และอาคาร

ทรงคุณคาของ
ชาวผุไทย 

พื้นที่ อำเภอคำ
มวง อำเภอ

สามชัย 
อำเภอสหัส

350,000  มรดกปญญา
ทางวัฒนธรรม 
:  เมรุนกหัสดี
ลิงคสกุลชาง
พระอาจารยอุ
ดล อัคคธัมโม 
พื้นที่ วัดปาดง
เมือง อำเภอ

รองคำ จังหวัด
กาฬสินธุ 

 370,000  มรดกภูมิ
ปญญาทาง
วัฒนธรรม : 
ผากลุมชาติ
พันธไทยญอ  
อำเภอสมเด็จ
และอำเภอทา

คันโท 

 380,000  มรดกภูมิ
ปญญาทาง
วัฒนธรรม : 
อาหารใน

วัฒนธรรมผู
ไทย พื้นที่
อำเภอนาคู 
และอำเภอ

หวยผ้ึง 
จังหวัดกาฬ

สินธ  

 400,000  มรดกภูมิ
ปญญาทาง
วัฒนธรรม : 
พืชที่ใชงาน

หัตถกรรมของ
ชาวผูไทย 

พื้นที่บานโพน  
อำเภอคำมวง 

จังหวัด
กาฬสินธุ 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ขันธ อำเภอ
สมเด็จ อำเภอ
นาคู อำเภอ

หวยผ้ึง อำเภอ
เขาวงและ
อำเภอกุฉิ
นารายณ
จังหวัด

กาฬสินธุ 
จำนวน 8 
อำเภอ 

F1A2 5. โครงการการจัดการ
ขอมูลภูมิปญญาเกี่ยวกับ
อาหารพื้นถิ่นชาวผูไทใน
จังหวัดกาฬสินธุ: อาหา
คาว 

พื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ 

300,000 1สำรวจและ
เก็บรวบรวม
ขอมูลภูมิ
ปญญาอาหาร
พื้นถิ่นชาวผูไท
ประเภทอาหาร
คาว ในพื้นที่  
อำเภอกุฉิ
นารายณ 
จังหวัด
กาฬสินธุ2.เพื่อ
จัดทำส่ือการ
เรียนรูเกี่ยวกับ
อาหารคาวพื้น
ถิ่นของชาวผู
ไทย ในพื้นที่
อำเภอกุฉิ
นารายณ 
จังหวัด
กาฬสินธุ  

300,000 1.สำรวจและ
เก็บรวบรวม
ขอมูลภูมิ
ปญญาอาหาร
พื้นถิ่นชาวผูไท
ประเภท
อาหารคาว ใน
พื้นที่อำเภอ
เขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ   2.
เพื่อจัดทำส่ือ
การเรียรู
เกี่ยวกบั
อาหารคาวพื้น
ถิ่นของชาวผู
ไทย ในพื้นที่
อำเภอเขาวง 
จังหวัด
กาฬสินธุ  

300,000 1.สำรวจและ
เก็บรวบรวม
ขอมูลภูมิ
ปญญาอาหาร
พื้นถิ่นชาวผูไท
ประเภทอาหาร
คาว ในพื้นที่
อำเภอนาคู 
จังหวัด
กาฬสินธุ  2.
เพื่อจัดทำส่ือ
การเรียนรู
เกี่ยวกบัอาหาร
คาวพื้นถิ่นของ
ชาวผูไทยใน
พื้นที่อำเภอนา
คู จังหวัด
กาฬสินธุ  

300,000 1.สำรวจและ
เก็บรวบรวม
ขอมูลภูมิ
ปญญาอาหาร
พื้นถิ่นชาวผูไท
ประเภท
อาหารคาว ใน
พื้นที่อำเภอคำ
มวง จังหวัด
กาฬสินธุ  2.
เพื่อจัดทำส่ือ
การเรียนรู
เกี่ยวกบั
อาหารคาวพื้น
ถิ่นของชาวผู
ไทย ในพื้นที่
อำเภอคำมวง 
จังหวัด
กาฬสินธุ  

350,000 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการดาน
อาหารพื้นถิ่น
ของชาวผูไทใน
จังหวัด
กาฬสินธุ 

  

  รวม...5... โครงการ  908,720   1,450,000   1,470,000   1,530,000   1,300,000     

F1A3 1. โครงการอนุรักษและ
ขยายพันธุมะหาด 
จังหวัดกาฬสินธุ  

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 

150,000  เพื่อศึกษาสูตร
อาหารวุนจาก
มันชนิดตางๆที่

150,000  เพื่อศึกษา
สูตรอาหารวุน
จากมันชนิดต

150,000 เพื่อศึกษาแหล
ง คารบอนและ
แหลง 

150,000  เพื่อศึกษาผล
ของอุณหภูมิ
และผลของ

150,000 เพื่อศึกษาผล
ของวัสดุเพาะ
หลักและ

  



หนา 738                                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-มกส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เหมาะสมตอ
การเพาะเล้ียง
เสนใยเห็ดถั่งเช
าสีทองและเห็ด
ถั่งเชาหิมะ  

างๆที่
เหมาะสมตอ
การเพาะเล้ียง
เสนใยเห็ดถั่ง
เชาสีทองและ
เห็ดถั่งเชาหิมะ  

ไนโตรเจนที่
เหมาะสมต
อการเจริญของ
เสนใยเห็ด 
ถั่งเชา  

แสงสวางต
อการเจริญ
ของเสนใยเห็ด
ถั่งเชา  

อาหารเสริม
ชนิด     ต
างๆตอการ
เจริญของเส
นใยเห็ดถั่งเชา  

  รวม...1...  โครงการ  150,000   150,000    150,000     150,000     150,000      
F2A4 1. ผลของการเสริมสาร

ตานอนุมูลอิสระ 
(antioxidant) จากแกน
มะหาดในสารเจือจาง
สำหรับการผลิตน้ำเชื้อ
แชแข็งแพะ 

เขตพื้นที่ 1. อ. 
เมือง 2. อ. นามน 
3. อ. กุฉินารายณ 
ที่มีการเล้ียงแพะ
ของ จ. กาฬสินธุ 

297,350 1. เพื่อใหได
องคความรู
ดานการใช

ประโยชนของ
มะหาดในการ
สกัดสารตาน
อนุมูลอิสระ
และเสริมใน

การผลิตน้ำเชื้อ
แชแข็งใน
แพะ2. ได

งานวิจัยตีพิมพ
ในวารสาร
ระดับชาติ 

300,000 1. เพื่อใหได
องคความรู
ดานการใช

ประโยชนของ
มะหาดในการ
สกัดสารตาน
อนุมูลอิสระ
และเสริมใน

การผลิต
น้ำเชื้อแชแข็ง
ในแพะและนำ
น้ำเชื้อไปผสม
เทียม2. ได

งานวิจัยตีพิมพ
ในวารสาร
ระดับชาติ 

และนานาชาติ 

300,000 1. เพื่อใหได
องคความรู
ดานการใช

ประโยชนของ
มะหาดในการ
ใชสารสกัดและ
ใชประโยชนใน
เพะเพศเมีย

เพื่อเพิ่มความ
สมบูรณพันธุ
และสุขภาพที่
ดี2. ไดงานวิจัย

ตีพิมพใน
วารสาร

ระดับชาติ และ
นานาชาติ 

300,000 1. เพื่อใหได
องคความรู
ดานการใช

ประโยชนของ
มะหาดในการ
สกัดสารตาน
อนุมูลอิสระ
และเสริมใน

การผลิต
น้ำเชื้อแชแข็ง
ในไก2. ได

งานวิจัยตีพิมพ
ในวารสาร
ระดับชาติ 

300,000 1. เพื่อใหได
องคความรู
ดานการใช

ประโยชนของ
มะหาดในการ
สกัดสารตาน
อนุมูลอิสระ
และเสริมใน

การผลิตน้ำเชื้อ
แชแข็งในไก

และนำน้ำเชื้อ
ไปผสมเทียม 
และเพิ่มความ
สมบูรณพันธุ 

สุขภาพในไกไข
เพศเมีย2. ได
งานวิจัยตีพิมพ

ในวารสาร
ระดับชาติ และ

นานาชาติ 

  

F2A4 2.โครงการศึกษา
คุณสมบัติในการตาน
เชื้อแบคทีเรียที่เปน
สาเหตุของโรคในสัตวน้ำ
ของสารสกัดจากมะหาด 

พื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ 

380,000 ศึกษา
คุณสมบัติใน
การตานการ
เจริญของเชื้อ
แบคทีเรียที่

เปนสาเหตุของ
โรคในปลาดุก 
ของสารสกัด

380,000 ศึกษา
คุณสมบัติใน
การตานการ
เจริญของเชื้อ
แบคทีเรียที่
เปนสาเหตุ

ของโรคในกุง
กามกราม ของ

380,000 ศึกษา
คุณสมบัติใน
การตานการ
เจริญของเชื้อ
แบคทีเรียที่

เปนสาเหตุของ
โรคในกบของ

สารสกัด

380,000 ศึกษา
คุณสมบัติใน
การตานการ
เจริญของเชื้อ
แบคทีเรียที่
เปนสาเหตุ

ของโรคในปลา
น้ำจืดมีเกล็ด

380,000 ศึกษา
คุณสมบัติใน
การตานการ
เจริญของเชื้อ
แบคทีเรียที่

เปนสาเหตุของ
โรคในปลา

สวยงามอยาง
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

มะหาด สารสกัด
มะหาด 

มะหาด อยางนอย 1 
ชนิดของสาร
สกัดมะหาด 

นอย 1 ชนิด
ของสารสกัด

มะหาด 
F2A4 3. โครงการศึกษาการนำ

พืชผักและสมุนไพร
ทองถิ่นเพื่อประยกุตใช
ในการแปรรูปในสัตวน้ำ 

พื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ 

    200,000 ศึกษาการนำ
พืชผัก และ
สมุนไพร
ทองถิ่นมา

อยางนอย 5 
ชนิดมา

ประยุกตใชใน
การแปรรูป

สัตวน้ำ 

200,000 ศึกษาการนำ
พืชผัก และ
สมุนไพร
ทองถิ่นมา

อยางนอย 5 
ชนิดมา

ประยุกตใชใน
การแปรรูป

สัตวน้ำ 

200,000 ศึกษาการนำ
พืชผัก และ
สมุนไพร
ทองถิ่นมา

อยางนอย 5 
ชนิดมา

ประยุกตใชใน
การแปรรูป

สัตวน้ำ 

200,000 ศึกษาการนำ
พืชผัก และ
สมุนไพร
ทองถิ่นมา

อยางนอย 5 
ชนิดมา

ประยุกตใชใน
การแปรรูป

สัตวน้ำ 

  

F2A4 4. โครงการศึกษา
คุณประโยชน ของสาร
สกัดมะหาดเพื่อ 
ประยุกตใชในการผลิต
สัตวน้ำ 

พื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ 

    350,000 ศึกษา
คุณสมบัติของ
สารสกัดจาก
มหาดที่มีผล
ตอการผลิต
สัตวน้ำจืด

อยางนอย 1  
ชนิด 

350,000 ศึกษา
คุณสมบัติของ
สารสกัดจาก

มหาดที่มีผลตอ
การผลิตสัตว
น้ำจืดอยาง

นอย 1  ชนิด 

350,000 ศึกษา
คุณสมบัติของ
สารสกัดจาก
มหาดที่มีผล
ตอการผลิต
สัตวน้ำจืด

อยางนอย 1  
ชนิด 

350,000 ศึกษา
คุณสมบัติของ
สารสกัดจาก

มหาดที่มีผลตอ
การผลิตสัตว
น้ำจืดอยาง

นอย 1  ชนิด 

  

F2A4 5. โครงการศึกษา
คุณสมบัติในการตาน
เชื้อแบคทีเรียกอโรคของ
สารสกัดมะหาด 

พื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ 

230,000 ศึกษา
คุณสมบัติใน
การตานการ
เจริญของเชื้อ
แบคทีเรียกอ
โรค จำนวน
อยางนอย 1 
ชนิดของสาร
สกัดมะหาด 

230,000 ศึกษา
คุณสมบัติใน
การตานการ
เจริญของเชื้อ
แบคทีเรียกอ
โรค จำนวน
อยางนอย 1 
ชนิดของสาร
สกัดมะหาด 

230,000 ศึกษา
คุณสมบัติใน
การตานการ
เจริญของเชื้อ
แบคทีเรียกอ
โรค จำนวน
อยางนอย 1 
ชนิดของสาร
สกัดมะหาด 

230,000 ศึกษา
คุณสมบัติใน
การตานการ
เจริญของเชื้อ
แบคทีเรียกอ
โรค จำนวน
อยางนอย 1 
ชนิดของสาร
สกัดมะหาด 

230,000 ศึกษา
คุณสมบัติใน
การตานการ
เจริญของเชื้อ
แบคทีเรียกอ
โรค จำนวน
อยางนอย 1 
ชนิดของสาร
สกัดมะหาด 

  

F2A4 6. ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของไก
พื้นเมืองและการ
ประยุกตใชมะหาดใน
การจัดการดานสุขภาพ
ของไกพื้นเมือง 

18 อำเภอ ใน
จังหวัดกาฬสินธุ 

300,000 ทราบขอมูล
ความ
หลากหลาย
ทางพันธุกรรม
ของไกพื้นเมือง
รวมถึงการใช

300,000 ทราบขอมูล
ความ

หลากหลาย
ทางพันธุกรรม

ของไก
พื้นเมือง

300,000 ทราบขอมูล
ความ

หลากหลาย
ทางพันธุกรรม
ของไกพื้นเมือง
รวมถึงการใช

300,000 -ทราบขอมูล
ความ

หลากหลาย
ทางพันธุกรรม

ของไก
พื้นเมือง

300,000 ทราบขอมูล
ความ

หลากหลาย
ทางพันธุกรรม
ของไกพื้นเมือง
รวมถึงการใช

  



หนา 740                                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-มกส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สมุนไพร เชน
มะหาด ในการ
เล้ียงไก
พื้นเมืองในเขต
อำเภอเมือง, 
ยางตลาด 
และสหัสขันธุ 

รวมถึงการใช
สมุนไพร เชน
มะหาด ในการ

เล้ียงไก
พื้นเมืองในเขต
อำเภอกมลา
ไสย, รองคำ, 
สมเด็จ, นามน 

และนาคู 

สมุนไพร เชน
มะหาด ในการ

เล้ียงไก
พื้นเมืองในเขต

อำเภอกุฉิ
นารายณ, คำ
มวง, ฆองชัย
และดอนจาน  

รวมถึงการใช
สมุนไพร เชน
มะหาด ในการ

เล้ียงไก
พื้นเมืองในเขต
อำเภอทาคัน
โท, เขาวง  
และหวยผ้ึง 

สมุนไพร เชน
มะหาด ในการ

เล้ียงไก
พื้นเมืองในเขต
อำเภอหนองกุง

ศรีและหวย
เม็ก 

F2A4 7. การผลิตแรธาตุกอนที่
มีสวนผสมของสมุนไพร
(มะหาด)ตอสุขภาพและ
สมรรถภาพการผลิตของ
โคเนื้อในจังหวัด
กาฬสินธุ 

อำเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ 

200,000 เพื่ออนุรักษ
และใช

ประโยชน
มะหาดนำไปสู
การพัฒนาใน

ดานการผลิตโค
เนื้อ 

200,000 เพื่ออนุรักษ
และใช

ประโยชน
มะหาดนำไปสู
การพัฒนาใน
ดานการผลิต

แพะ 

200,000 เพื่ออนุรักษ
และใช

ประโยชน
มะหาดนำไปสู
การพัฒนาใน
ดานการผลิต

แกะ 

200,000 เพื่ออนุรักษ
และใช

ประโยชน
มะหาดนำไปสู
การพัฒนาใน
ดานการผลิต

โคนม 

200,000 เพื่ออนุรักษ
และใช

ประโยชน
มะหาดนำไปสู
การพัฒนาใน

ดานการผลิตโค
ขุน 

  

F2A4 8.การประยุกตใช
มะหาดจากสวนใบ แกน 
และผลในรูปแบบตาง ๆ 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑอาหาร 

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 

600,000 การประยกุตใช
มะหาดจาก
สวนใบ แกน 
และผลใน

รูปแบบตาง ๆ 
เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ

อาหาร จำนวน 
4 ผลิตภัณฑ 

600,000 การ
ประยุกตใช
มะหาดจาก
สวนใบ แกน 
และผลใน

รูปแบบตาง ๆ 
เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
อาหาร 

จำนวน 4 
ผลิตภัณฑ 

600,000 การประยกุตใช
มะหาดจาก
สวนใบ แกน 
และผลใน

รูปแบบตาง ๆ 
เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ

อาหาร จำนวน 
4 ผลิตภัณฑ 

600,000 การ
ประยุกตใช
มะหาดจาก
สวนใบ แกน 
และผลใน

รูปแบบตาง ๆ 
เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
อาหาร 

จำนวน 4 
ผลิตภัณฑ 

600,000 การประยกุตใช
มะหาดจาก
สวนใบ แกน 
และผลใน

รูปแบบตาง ๆ 
เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ

อาหาร จำนวน 
4 ผลิตภัณฑ 

  

F2A4 9. การใชสารสกัด
มะหาดจากสวนใบ แกน 
และผลเพื่อยืดอายกุาร
เก็บผลิตภัณฑอาหาร 

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 

600,000 การใชสารสกัด
มะหาดจาก
สวนใบ แกน 

และผลเพื่อยืด
อายกุารเก็บ
ผลิตภัณฑ

อาหาร จำนวน 

600,000 การใชสารสกัด
มะหาดจาก
สวนใบ แกน 

และผลเพื่อยืด
อายกุารเก็บ
ผลิตภัณฑ
อาหาร 

600,000 การใชสารสกัด
มะหาดจาก
สวนใบ แกน 

และผลเพื่อยืด
อายกุารเก็บ
ผลิตภัณฑ

อาหาร จำนวน 

600,000 การใชสารสกัด
มะหาดจาก
สวนใบ แกน 

และผลเพื่อยืด
อายกุารเก็บ
ผลิตภัณฑ
อาหาร 

600,000 การใชสารสกัด
มะหาดจาก
สวนใบ แกน 

และผลเพื่อยืด
อายกุารเก็บ
ผลิตภัณฑ

อาหาร จำนวน 

  



แผนแมบท อพ.สธ.-มกส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 741 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

4 ผลิตภัณฑ จำนวน 4 
ผลิตภัณฑ 

4 ผลิตภัณฑ จำนวน 4 
ผลิตภัณฑ 

4 ผลิตภัณฑ 

F2A4 10. การผลิตผงสีจาก
มะหาดเพื่อการนำไปใช
ในผลิตภัณฑอาหาร 

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 

200,000 การผลิตผงสี
จากมะหาด

เพื่อการ
นำไปใชใน
ผลิตภัณฑ

อาหาร จำนวน 
2 ผลิตภัณฑ 

200,000 การผลิตผงสี
จากมะหาด

เพื่อการ
นำไปใชใน
ผลิตภัณฑ
อาหาร  

จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ 

200,000 การผลิตผงสี
จากมะหาด

เพื่อการ
นำไปใชใน
ผลิตภัณฑ
อาหาร  

จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ 

200,000 การผลิตผงสี
จากมะหาด

เพือ่การ
นำไปใชใน
ผลิตภัณฑ
อาหาร  

จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ 

200,000 การผลิตผงสี
จากมะหาด

เพื่อการ
นำไปใชใน
ผลิตภัณฑ
อาหาร  

จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ 

  

F2A4 11.การใชประโยชนจาก
สวนตาง ๆ ของมะหาด
ในกลุมผลิตภัณฑไมใช
อาหาร 

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 

600,000 การใช
ประโยชนจาก
สวนตาง ๆ 
ของมะหาด 
(สวน ใบ  ลำ
ตน ผลดิบ-สุก 
และแคลลัส

มะหาด) กลุม
ผลิตภัณฑไมใช

อาหาร 
(เคร่ืองสำอางค  
ผลิตภัณฑดูแล
ผิวหนา  ผิว

กาย ผลิตภัณฑ
บำรุงเสนผม)   

จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ 

600,000 การใช
ประโยชนจาก
สวนตาง ๆ 
ของมะหาด 
(สวน ใบ  ลำ
ตน ผลดิบ-สุก 
และแคลลัส
มะหาด) กลุม

ผลิตภัณฑ
ไมใชอาหาร 

(เคร่ืองสำอาง
ค  ผลิตภัณฑ
ดูแลผิวหนา  

ผิวกาย 
ผลิตภัณฑ

บำรุงเสนผม)   
จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ 

600,000 การใช
ประโยชนจาก
สวนตาง ๆ 
ของมะหาด 
(สวน ใบ  ลำ
ตน ผลดิบ-สุก 
และแคลลัส

มะหาด) กลุม
ผลิตภัณฑไมใช

อาหาร 
(เคร่ืองสำอางค  
ผลิตภัณฑดูแล
ผิวหนา  ผิว

กาย ผลิตภัณฑ
บำรุงเสนผม)   

จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ 

600,000 การใช
ประโยชนจาก
สวนตาง ๆ 
ของมะหาด 
(สวน ใบ  ลำ
ตน ผลดิบ-สุก 
และแคลลัส
มะหาด) กลุม

ผลิตภัณฑ
ไมใชอาหาร 

(เคร่ืองสำอาง
ค  ผลิตภัณฑ
ดูแลผิวหนา  

ผิวกาย 
ผลิตภัณฑ

บำรุงเสนผม)   
จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ 

600,000 การใช
ประโยชนจาก
สวนตาง ๆ 
ของมะหาด 
(สวน ใบ  ลำ
ตน ผลดิบ-สุก 
และแคลลัส
มะหาด) กลุม
ผลิตภัณฑไมใช

อาหาร 
(เคร่ืองสำอางค  
ผลิตภัณฑดูแล
ผิวหนา  ผิว

กาย ผลิตภัณฑ
บำรุงเสนผม)   

จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ 

  

F2A4 12. การพัฒนา
นวัตกรรมผาไหมยอมสี
มะหาด 

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 

350,000 การพัฒนา
เทคนิคการ
ยอมและทอ 

350,000 การพัฒนา
เทคนิคการ
ยอมและทอ 

200,000 การพัฒนา
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ 

200,000 การพัฒนา
ออกแบบ
บรรจุภัณฑ 

200,000 การสงเสริม
การตลาด 

  

F2A4 13. การวิจยัและพัฒนา
ผลิตภัณฑเห็ดถั่งเชาเพื่อ
สุขภาพ 

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 

150,000 ศึกษาการ
เพาะเล้ียงและ
เก็บรักษาเห็ด
ถั่งเชา 

250,000 ศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐาน
วิทยาและ
พันธุกรรม 

200,000 ศึกษาสารออก
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในเห็ด
ถั่งเชา 

180,000 การทดสอบ
ความเปนพิษ
ของสารสกัด
จากเห็ดถั่งเชา 

250,000 การวิจยัเชิง
ทดลองทาง
คลินิกของถั่ง
เชาสีทอง 

  



หนา 742                                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-มกส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 14. การวิจยัศักยภาพ
ของทรัพยากรขาว
พื้นเมืองจังหวัดกาฬสินธุ 
เพื่อใชประโยชนดาน
การผลิตเปนผลิตภัณฑ
อาหารและผลิตภัณฑที่
ไมใชอาหาร 

พันธุขาวพื้นเมือง
จากเขตพื้นที ่GI 
3 อำเภอไดแก 
อำเภอนาคู  
อำเภอเขาวง และ
อำเภอกุฉิ
นารายณ และ
พันธุขาวนอกเขต
พื้นที่GI 2 อำเภอ  
ไดแก อำเภอยาง
ตลาดและอำเภอ
กมลาไสย 

    400,000 ตรวจคุณภาพ
ทางกายภาพ
ของพันธุขาว
พื้นเมืองจาก
เขตพื้นที่ GI 3 
อำเภอไดแก 
อำเภอนาคู  
อำเภอเขาวง 
และอำเภอกุฉิ
นารายณ และ
พันธุขาวนอก
เขตพื้นที่GI 2 
อำเภอ  ไดแก 
อำเภอยาง
ตลาดและ
อำเภอกมลา
ไสย 

400,000 ตรวจคุณภาพ
ทางทางเคมี 
สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ
ของพันธุขาว
พื้นเมืองจาก
เขตพื้นที่ GI 3 
อำเภอไดแก 
อำเภอนาคู  
อำเภอเขาวง 
และอำเภอกุฉิ
นารายณ และ
พันธุขาวนอก
เขตพื้นที่GI 2 
อำเภอ  ไดแก 
อำเภอยาง
ตลาดและ
อำเภอกมลา
ไสย 

500,000 สกัดสารสำคัญ 
สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพที่มี
มูลคาสูงของ
พันธุขาว
พื้นเมืองจาก
เขตพื้นที่ GI 3 
อำเภอไดแก 
อำเภอนาคู  
อำเภอเขาวง 
และอำเภอกุฉิ
นารายณ และ
พันธุขาวนอก
เขตพื้นที่GI 2 
อำเภอ  ไดแก 
อำเภอยาง
ตลาดและ
อำเภอกมลา
ไสย 

600,000 ประยุกตใช
สารสำคัญ สาร
ออกฤทธิ์ที่มี
มูลคาสูง 
นำไปสูการ
พัฒนาเปน
ผลิตภัณฑทาง
อาหาร และ
ผลิตภัณฑที่
ไมใชอาหาร 
ชนิดละ 2 
ผลิตภัณฑ 

  

F2A4 15. การศึกษาคุณสมบัติ
โปรไบโอติกและความ
เปนกลาเชื้อของ
แบคทีเรียแลคติกใน
ผลิตภัณฑผักดองจาก
ผักพิ้นบานเพื่อยกระดับ
อาหารหมกัพื้นบานเปน
อาหารเชิงสุขภาพและ
อาหารปลอดภัย 

จังหวัดกาฬสินธุ 200,000 เพื่อคัดเลือก
แบคทีเรียแล
คติกในอาหาร
หมักจากผัก
พื้นบาน 

300,000 เพื่อศึกษา
คุณสมบัติโปร
ไบโอติกของ
แบคทีเรียที่คัด
แยกได 

250,000 ศึกษา
คุณสมบัติการ
เปนกลาเชื้อที่ดี
ในการนำไปใช
ในการหมัก 

250,000 ศึกษาสภาวะ
การเตรียมกลา
เชื้อในการ
หมักหมักผัก
พื้นบาน 

200,000 ศึกษาการนำ
กลาเชื้อที่มี
คุณสมบัติการ
เปนโปรไบโอ
ติกที่ดีไป
ประยุกตใชเปน
กลาเชื้อในการ
หมักผัก
พื้นบาน 

  

  รวม..15..โครงการ  4,107,350   5,260,000   5,010,000   5,090,000   5,210,000     
F2A5 1. โครงการจัดทำฐาน 

ขอมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรม
ของโครงการ อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 

       50,000  1.ฐานขอมูล 
สำหรับ
รวบรวม ความ 
หลากหลาย
ทาง ชีวภาพ 
ภูมิปญญา

   50,000  1.ฐานขอมูล 
สำหรับ
รวบรวม ความ 
หลากหลาย
ทาง ชีวภาพ 
ภูมิปญญา

   50,000  1.ฐานขอมูล 
สำหรับ
รวบรวม ความ 
หลากหลาย
ทาง ชีวภาพ 
ภูมิปญญา

   50,000  1.ฐานขอมูล 
สำหรับ
รวบรวม ความ 
หลากหลาย
ทาง ชีวภาพ 
ภูมิปญญา

  



แผนแมบท อพ.สธ.-มกส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 743 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทองถิ่น และ
วัฒนธรรม                 
2. มีเว็บไซต
ประชา 
สัมพันธ 

ทองถิ่น และ
วัฒนธรรม                   
2. มีเว็บไซต
ประชาสัมพันธ 

ทองถิ่น และ
วัฒนธรรม                  
2. มีเว็บไซต
ประชา 
สัมพันธ 

ทองถิ่น และ
วัฒนธรรม                   
2. มีเว็บไซต
ประชา 
สัมพันธ 

F2A5 2. โครงการจัดทำฐาน
ขอ มูลใบลานและจารึก
ภาคพื้นลุมน้ำปาว สู
ระบบฐานขอมูล ดิจิตอล 
KSU Manuscript เพื่อ
ฟนฟู และอนุรักษตาม
กระแส พระราชดำรัส 

ชุมชนกลุมชาติ
พันธุภูไทลุมน้ำ
ปาว  จังหวัด

กาฬสินธุ (อำเภอ
คำมวง อำเภอกุฉิ
นารายณ และ 
อำเภอเขาวง)  

         180,000  1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน 
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
2. เพื่อสำรวจ
ภูมิ ปญญาและ
องคความรูของ
ชุมชนในการใช
ประโยชนจาก
ใบลานในการ
ดำรงชีวิตและ
สำรวจเอกสาร
โบราณที่มีใน 
แหลง
วัฒนธรรมลุม
น้ำปาว เนน
พื้นที่นำรอง
ชุมชนกลุมชาติ
พันธุภูไท
จังหวัด
กาฬสินธุ 
(อำเภอคำมวง 
กุฉินารายณ
และ อำเภอ
เขาวง)  

 180,000  1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ใน โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
2. เพื่อสำรวจ
ภูมิ ปญญา
และองค
ความรูของ
ชุมชนในการ
ใชประโยชน
จากใบลานใน
การดำรงชีวิต
และสำรวจ
เอกสาร
โบราณที่มีใน 
แหลง
วัฒนธรรมลุม
น้ำปาว เนน
พื้นที่นำรอง
ชุมชนกลุม
ชาติพันธุภูไท
จังหวัด
กาฬสินธุ 
(อำเภอคำมวง 
กุฉินารายณ
และ อำเภอ

 180,000  1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน 
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
2. เพื่อสำรวจ
ภูมิ ปญญาและ
องคความรูของ
ชุมชนในการใช
ประโยชนจาก
ใบลานในการ
ดำรงชีวิตและ
สำรวจเอกสาร
โบราณที่มีใน 
แหลง
วัฒนธรรมลุม
น้ำปาว เนน
พื้นที่นำรอง
ชุมชนกลุมชาติ
พันธุภูไท
จังหวัด
กาฬสินธุ 
(อำเภอคำมวง 
กุฉินารายณ
และ อำเภอ
เขาวง)  

  



หนา 744                                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-มกส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เขาวง)  

  รวม...2...โครงการ      50,000    230,000   230,000   230,000     

F3A7 1. พิพิธภัณฑเคล่ือนที่
เพื่อสรางจิตสำนึกรักษ
มรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม  

ศูนยความเปนเลิศ
ดานส่ิงทอ

พื้นเมืองแพรวา
กาฬสินธุ  

500,000 โรงเรียน
ประถมศึกษา

ในจังหวัด
กาฬสินธุ

จำนวน 15 
โรงเรียน 

ประเด็น ภูมิ
ปญญาดาน

อาหารพื้นถิ่น
ของชาวผูไทย 

550,000 โรงเรียน
มัธยมศึกษา
ศึกษาใน
จังหวัด

กาฬสินธุ
จำนวน 15 
โรงเรียน 

ประเด็น ภูมิ
ปญญาดาน
งานฝมือ
ด้ังเดิม 

600,000 ชุมชนใน
จังหวัด

กาฬสินธุ 
จำนวน 15 

ชุมชน ประเด็น
แนวแนวปฏิบัติ

ทางสังคม 
พิธีกรรม และ
งานเทศกาล 

650,000 สถาบันการศึก
ษาระดับ
อาชีวะใน
จังหวัด

กาฬสินธุ
จำนวน 3 แหง  
ประเด็นกีฬา
ภูมิปญญาไทย 

700,000 มหาวิทยาลัย
ในภาค

ตะวันออกเฉียง
เหนือจำนวน 3 
แหง ประเด็น
ศิลปะการแสด

ง 
  

F3A7  2. งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน  

โรงเรียนเครือขาย
ใน จังหวัด
กาฬสินธุ 

900,000 สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ใหกับครูและ

นักเรียน
โรงเรียน

เครือขายใน 
จังหวัด

กาฬสินธุ 

900,000 สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ใหกับครูและ

นักเรียน
โรงเรียน

เครือขายใน 
จังหวัด

กาฬสินธุ 

900,000 สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ใหกับครูและ

นักเรียน
โรงเรียน

เครือขายใน 
จังหวัด

กาฬสินธุ 

900,000 สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ใหกับครูและ

นักเรียน
โรงเรียน

เครือขายใน 
จังหวัด

กาฬสินธุ 

900,000 สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ใหกับครูและ

นักเรียน
โรงเรียน

เครือขายใน 
จังหวัด

กาฬสินธุ 

  

F3A7 3.พิพิธภัณฑมะหาด  อาคารโครงการ 
อพ.สธ. ศูนยวิจัย
และฝกอบรมภู

สิงห  
มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ อำเภอส
หัสขันธ จังหวัด

กาฬสินธ 

200,000 1.เพื่อเปนศูนย
เรียนรูขอมูล

ดานตางๆ ของ
มะหาด    
2. สราง

จิตสำนึกใหกบั
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน

ทั่วไป ในการ
อนุรักษมะหาด 

พืชประจำ
จังหวัด

200,000 1.เพื่อเปนศูนย
เรียนรูขอมูล

ดานตางๆ ของ
มะหาด    
2. สราง

จิตสำนึกใหกบั
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน

ทั่วไป ในการ
อนุรักษ

มะหาด พืช
ประจำจังหวัด

200,000 1.เพื่อเปนศูนย
เรียนรูขอมูล

ดานตางๆ ของ
มะหาด    
2. สราง

จิตสำนึกใหกบั
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน

ทั่วไป ในการ
อนุรักษมะหาด 

พืชประจำ
จังหวัด

200,000 1.เพื่อเปนศูนย
เรียนรูขอมูล

ดานตางๆ ของ
มะหาด   
 2. สราง

จิตสำนึกใหกบั
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน

ทั่วไป ในการ
อนุรักษ

มะหาด พืช
ประจำจังหวัด

200,000 1.เพื่อเปนศูนย
เรียนรูขอมูล

ดานตางๆ ของ
มะหาด    
2. สราง

จิตสำนึกใหกบั
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน

ทั่วไป ในการ
อนุรักษมะหาด 

พืชประจำ
จังหวัด
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ 
  รวม..3..โครงการ  1,600,000   1,650,000   1,700,000   1,750,000   1,800,000 1,600,000   

F3A8 1. การถายทอดองค
ความรูการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช 

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 

110,000 นำองคความรู
เผยแพรสู
ประชาชน
ทั่วไป 

110,000 นำองคความรู
เผยแพรสู
ประชาชน
ทั่วไป 

120,000 นำองคความรู
เผยแพรสู
ประชาชน
ทั่วไป 

120,000 นำองคความรู
เผยแพรสู
ประชาชน
ทั่วไป 

130,000 นำองคความรู
เผยแพรสู
ประชาชน
ทั่วไป 

  

F3A8 2. โครงการสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
พืชในงานหัตถกรรม
กลุมชาติพันธุผูไทย 
จังหวัดกาฬสินธุ 

คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และ 

ชุมชนที่ผู
ปฏิบัติงานดาน

หัตถกรรมพื้นถิ่น
อยู  
   

200,000 1. เพื่อศึกษา 
การใชพืชใน 
ฐานะวัตถุดิบ
ใน การผลิต
งาน หัตถกรรม
ของ ชาวผูไทย 
จังหวัด
กาฬสินธุ  
2. เพื่อนำเผย 
แพรผลงาน 
หัตถกรรมของ 
ชาวผูไทที่ใช
พืช เปน
วัตถุดิบใน 
กระบวนการ 
ผลิต 

200,000 1. เพื่อศึกษา 
การใชพืชใน 
ฐานะวัตถุดิบ
ใน การผลิต
งาน 
หัตถกรรมของ 
ชาวผูไทย 
จังหวัด
กาฬสินธุ  
2. เพื่อนำเผย 
แพรผลงาน 
หัตถกรรมของ 
ชาวผูไทที่ใช
พืช เปน
วัตถุดิบใน 
กระบวนการ 
ผลิต 

200,000 1. เพื่อศึกษา 
การใชพืชใน 
ฐานะวัตถุดิบ
ใน การผลิต
งาน หัตถกรรม
ของ ชาวผูไทย 
จังหวัด
กาฬสินธุ  
2. เพื่อนำเผย 
แพรผลงาน 
หัตถกรรมของ 
ชาวผูไทที่ใช
พืช เปน
วัตถุดิบใน 
กระบวนการ 
ผลิต 

200,000 1. เพื่อศึกษา 
การใชพืชใน 
ฐานะวัตถุดิบ
ใน การผลิต
งาน 
หัตถกรรมของ 
ชาวผูไทย 
จังหวัด
กาฬสินธุ  
2. เพื่อนำเผย 
แพรผลงาน 
หัตถกรรมของ 
ชาวผูไทที่ใช
พืช เปน
วัตถุดิบใน 
กระบวนการ 
ผลิต 

200,000 1. เพื่อศึกษา 
การใชพืชใน 
ฐานะวัตถุดิบ
ใน การผลิต
งาน หัตถกรรม
ของ ชาวผูไทย 
จังหวัด
กาฬสินธุ  
2. เพื่อนำเผย 
แพรผลงาน 
หัตถกรรมของ 
ชาวผูไทที่ใช
พืช เปน
วัตถุดิบใน 
กระบวนการ 
ผลิต 

  

F3A8 3. โครงการอนุรักษและ
ทำนุ บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การลง
แขกดำนา  

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 

50,000 1) เพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรม 
และประเพณี 
อันงดงามของ 
บรรพบุรุษ      
2) เพื่อ
กอใหเกิด 
ความรักและ 
สามัคคีในกลุม 
ของนักศึกษา 
คณาจารย 
และบุคลากรที่ 

50,000 1) เพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรม 
และประเพณี 
อันงดงามของ 
บรรพบุรุษ      
2) เพื่อ
กอใหเกิด 
ความรักและ 
สามัคคีในกลุม 
ของนักศึกษา 
คณาจารย 
และบุคลากรที่ 

50,000 1) เพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรม 
และประเพณี 
อันงดงามของ 
บรรพบุรุษ      
2) เพื่อ
กอใหเกิด 
ความรักและ 
สามัคคีในกลุม 
ของนักศึกษา 
คณาจารย 
และบุคลากรที่ 

50,000 1) เพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรม 
และประเพณี 
อันงดงามของ 
บรรพบุรุษ      
2) เพื่อ
กอใหเกิด 
ความรักและ 
สามัคคีในกลุม 
ของนักศึกษา 
คณาจารย 
และบุคลากรที่ 

50,000 1) เพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรม 
และประเพณี 
อันงดงามของ 
บรรพบุรุษ      
2) เพื่อ
กอใหเกิด 
ความรักและ 
สามัคคีในกลุม 
ของนักศึกษา 
คณาจารย 
และบุคลากรที่ 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เขารวม 
กิจกรรม 3) 
เพื่อให 
นักศึกษามี 
ทัศนคติที่ดีตอ 
อาชีพ 
เกษตรกรรม  

เขารวม 
กิจกรรม 3) 
เพื่อให 
นักศึกษามี 
ทัศนคติที่ดีตอ 
อาชีพ 
เกษตรกรรม  

เขารวม 
กิจกรรม  
3) เพื่อให 
นักศึกษามี 
ทัศนคติที่ดีตอ 
อาชีพ 
เกษตรกรรม  

เขารวม 
กิจกรรม  
3) เพื่อให 
นักศึกษามี 
ทัศนคติที่ดีตอ 
อาชีพ 
เกษตรกรรม  

เขารวม 
กิจกรรม 
 3) เพื่อให 
นักศึกษามี 
ทัศนคติที่ดีตอ 
อาชีพ 
เกษตรกรรม  

F3A8 4. โครงการบริหาร
จัดการ โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 

400,000 เพื่อบริหาร 
จัดการ
โครงการ 
อนุรักษ 
พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัย 
กาฬสินธุ  

300,000 เพื่อบริหาร 
จัดการ
โครงการ 
อนุรักษ 
พันธุกรรมพืช
ฯ 
มหาวิทยาลัย 
กาฬสินธุ  

300,000 เพื่อบริหาร 
จัดการ
โครงการ 
อนุรักษ 
พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัย 
กาฬสินธุ  

300,000 เพื่อบริหาร 
จัดการ
โครงการ 
อนุรักษ 
พันธุกรรมพืช
ฯ 
มหาวิทยาลัย 
กาฬสินธุ  

300,000 เพื่อบริหาร 
จัดการ
โครงการ 
อนุรักษ 
พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัย 
กาฬสินธุ  

  

F3A8 5. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัด
งานกับ อพ.สธ. 

  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

              งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก  
2 ป 

F3A8 6. จัดทำเว็บไซด
ประชาสมัพันธ
หนวยงาน 

อพ.สธ.-มกส. 

อพ.สธ.-มกส.   เพ่ือ
ประชาสมัพั
นธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำร ิ

อพ.สธ. 

  เพ่ือ
ประชาสมัพั
นธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำร ิ

อพ.สธ. 

  เพ่ือ
ประชาสมัพั
นธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำร ิ

อพ.สธ. 

  เพ่ือ
ประชาสมัพั
นธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำร ิ

อพ.สธ. 

  เพ่ือ
ประชาสมัพั
นธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำร ิ

อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูล
ตางๆ ที่จะ 
ลงในเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณา
และเห็นชอบจาก 
อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูล
พ้ืนฐาน) 

  รวม..6..โครงการ   760,000   660,000   670,000   670,000   680,000      
รวมท้ังหมด ..7..กิจกรรม  

35 โครงการ 

 
7,876,070 

 
9,870,000 

 
9,730,000 

 
10,020,000 

 
9,920,000 
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กจิกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 
 


