
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิูลสงคราม 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ 

พิบูลสงคราม 

โครงการสำรวจ

รวบรวมและเพาะ

เลื้ยงเสนไยเห็ดปาใน

อุทยานแหงชาติ

ศรีสัชนาลัย 

  121,000 121,000 งบประมาณ

แผนดอน เงิน

อุดหนุน

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูล

สงคราม 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2.เพ่ือสำรวจ เก็บ

ตัวอยาง จัดทำขอมูล

พันธุกรรมและ

เพาะเลี้ยงเสนไยเห็ดท่ี

พบในอุทยานแหงชาติ

ศรีสัชนาลัยไวเปน

ขอมูลและหลักฐาน

การคนพบชนิดพันธุ

ของประเทศไทย 

ขอขยายเวลา เนื่องจากรอผล

การตรวจสอบ DNA จาก

ประเทศ มาเลเซีย ชวง

ภาวะการระบาดโรคโควิด 19 

ผศ.ดร.นพรัตน 

วรรณเทศ  

F1A2 

F1A3 

F2A4 

  รวม 1 โครงการ   121,000 121,000      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ 

พิบูลสงคราม 

โครงการการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ

พืชสมุนไพรพิกัด

เบญจโกษฐเพ่ือ

การใชประโยชน

ทางยา 

  - 375,000 งบประมาณ

แผนดิน เงิน

อุดหนุน

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูล

สงคราม 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2.เพ่ือศึกษาการ

ขยายพันธุพืชสมุนไพร

เบญจโกษฐดวย

เทคนิคเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือ 

3.เพ่ือเปนแนวทาง

ผลิตพืชสมุนไพร

สำหรับใชในตำราองค

ความรูภูมิปญญา

พ้ืนบานจากพืช

สมุนไพร 

ปจจุบันการใชสมุนไพรไดรับความ

นิยมเพ่ิมมากขึ้น การขยายพันธุพืช

ดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชจึง

เปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการ

เพ่ิมจำนวนของสมุนไพรให

เพียงพอตอความตองการ งานวิจัย

นี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือโกฐจุฬาลัมพา 

โดยนำสวนของตาขางของโกฐ

จุฬาลัมพามาฟอกฆาเชื้อใน

สารละลายคลอร็อกซท่ีความ

เขมขนตางๆ ไดแก (1) 15 %, 15 

นาที และ 5%, 5 นาที (2) 10 %, 

15 นาที และ 5%, 5 นาที (3) 5 

%, 15 นาทีและ 5%, 5 นาที และ

นำไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสตูร MS 

ท่ีไมเติมและเติม PPMTM ความ

เขมขน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตร และ

การฟอกฆาเชื้อดวยเมอรคิวริก

คลอไรค ความเขมขน 0.01 , 0.05 

และ 0.10% w/v เปนเวลา 5 

ผศ.ดร.กีรติ  

ตันเรือน/          

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

นาที แลวนำไปเลี้ยงในอาหารสูตร 

MS  ท่ีเติม PPMTM ความเขมขน 

0.5 มิลลิลิตรตอลิตร เลี้ยงท่ี

อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส 

ใหแสงเปนเวลา 12 ชั่วโมงตอวัน 

เปนเวลา 4 สัปดาห พบวาการ

ฟอกฆาเชื้อดวยเมอรคิวริกคลอไรค

ความเขมขน 0.05% w/v มีอัตรา

การรอดชีวิตสูงท่ีสุด (85%) เม่ือ

ศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการ

เจริญเติบโต 2 ชนิด ไดแก 6-

Benzylaminopurine (BAP) 

(0.00, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 พี

พีเอ็ม) และ 1-

Naphthaleneacetic acid 

(NAA) (0.0, 0.10, 0.25 ,0.50, 

0.75, 1.00 พีพีเอ็ม) ตอการเจริญ

ของเนือ้เย่ือโกฐจุฬาลัมพา พบวา

อาหาร MS ท่ีเติม BAP เกิด

จำนวนยอดเฉลี่ยมากกวาชุด

ควบคุม (P<0.05) ซ่ึงสามารถชัก

นำใหเกิดจำนวนยอด 2.57-2.73 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ยอด จาก 1 ยอด ขณะท่ีการใช 

NAA ท่ีความเขมขน 0.1 , 0.25 

,0.5, 0.75 พีพีเอ็ม ทำใหโกฐ

จุฬาลัมพาเกิดจำนวนรากเฉลี่ย

มากกวาชุดควบคุม (P<0.05) โดย

มีจำนวนราก 2.03-2.23 ราก เม่ือ

ทำการเพาะเลี้ยงเปนเวลา  4 

สัปดาห นอกจากนี้ไดศึกษา

อิทธิพลของสารควบคุมการ

เจริญเติบโต BAP รวมกับ NAA ท่ี

ความเขมขนตางๆ จำนวน 9 ชุด

การทดลอง พบวาการใช BAP 

0.10 พีพีเอ็ม รวมกับ NAA 0.05 

พีพีเอ็มทำใหเกิดจำนวนยอดและ

จำนวนขอสูงท่ีสุด (P<0.05) 

เทากับ 1.80±0.72 ยอด และ 

4.61±0.79 ขอตามลำดับ สวน

จำนวนรากท่ีมากท่ีสุด พบจากการ

ใช BAP 0.10 พีพีเอ็ม รวมกับ 

NAA ความเขมขน 0.025 หรือ 

0.050 พีพีเอ็ม (P<0.05) ขณะท่ี

ความยาวของรากสูงท่ีสุดพบใน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สภาวะท่ีใช BAP 0.10 พีพีเอ็ม 

และ NAA 0.025 พีพีเอ็ม โดยมี

ความยาวรากเฉลี่ย 1.91±0.90 

เซนติเมตรตอราก นอกจากนี้การ

ปรับสภาพพืชกอนยายปลูกโดยนำ

ตนออนท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงใน

หลอดทดลองยายปลูกในวัสดุปลูก 

5 สูตร พบวาการใช ดิน:ทราย 

อัตราสวน 1:1 ใหอัตราการรอด

ชีวิตสูงท่ีสุด 95 เปอรเซ็นตหลัง

การยายปลูกเปนเวลา 14 วัน ผล

การศึกษานี้สามารถใชเปน

แนวทางในการเพ่ิมจำนวนโกฐ

จุฬาลัมพาเพ่ือใชในเชิงการคา

ตอไป 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

พิบูลสงคราม 

โครงการอนุรักษ

สวนสมุนไพร 

  - 120,000 งบประมาณ

แผนดิน เงิน

อุดหนุน

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสรางแหลง

1. การดูแลสวนสวนสมุนไพร ให

ยังคงอยูในพ้ืนท่ีเดิมและมียังมี

พันธุไมคงอยูรอยละ 80 

2. หองเก็บตัวอยางมีการใช

ประโยชนจากนักศึกษาเหมาะสม

ตอการเปนแหลงเรียนรูดาน

อนุกรมวิธานพืชของพันธุไมใน

 F1A3 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูล

สงคราม 

เรียนรูคุณลักษณะพืช

แตละชนิด ประโยชน

และเพ่ือเผยแพร และ

สืบสานโครงการแนว

พระราชดำริฯ 

3.เพ่ือปลูกจิตสำนึก

เยาวชน และคนใน

ชุมชนใหรูจักคุณคา

และหวงแหนพันธพืช

ของชุมชน 

สวนสมุนไพร เพ่ือการเทียบ

ตัวอยางในการศึกษาชนิดพันธุได 

การสำรวจพรรณไมในสวนรัชมัง

คลาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามสามารถสำรวจไม

ตนท่ีพบในพ้ืนท่ีท้ังหมด  267 ตน

พรอมระบุพิกัดตนไมและการวัด

ขนาด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปบ 

(Millingtonia hortensis L. f.)  

จำนวน 38 ตน รองลงมาคือ 

มะคาแต (Sindorasia 

mensisMiq.) จำนวน 22 ตน 

อินทนิล (Lagerstroemia 

speciosa (L.) Pers.) จำนวน 20 

ตน มะฮอกกานีใบใหญ 

(Swietenia macrophylla 

King) และพิกุล (Mimusop 

selengi L.) พบอยางละ 19 ตน

และสามารถจัดจำแนกพันธุไมจัด

จำแนกได 21 วงศ 33 สกุล 35 

ชนิด วงศท่ีพบมากท่ีสุดคือ วงศ 

Fabaceae วงศท่ีพบรองลงมาคือ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

วงศ Asteraceae Acanthaceae 

AnnonaceaeและMyrtaceae

ตามลำดับ อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การใชประโยชนจากพืช

สมุนไพร เพ่ือใหความรูในการ

สกัดสารจากพืชสมุนไพร และ

นำมาทำเปนผลิตภัณฑตางๆ วัน

อาทิตยท่ี 20 กันยายน 2563 ณ 

ศว.314 และชั้น 3 

หองปฏิบัติการเคมี คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พบวาการดำเนินโครงการได

บรรลุเปาหมายของกิจกรรม โดย

มีผูมาเขารวมโครงการ 66 คนคิด

เปนรอยละ 82.5 ของ 

กลุมเปาหมาย และมีผูตอบ

แบบสอบถามจำนวน 19 คน คิด

เปนรอยละ 28.79 ของผูเขารวม

โครงการ ผลการประเมินความพึง

พอใจกิจกรรมโครงการฯ ผูเขา

อบรมมีความพึงพอใจกิจกรรม

โดยภาพรวมระดับมากท่ีสุด 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

(4.41) คิดเปนรอยละ 88.21  ซ่ึง

มีชิ้นงาน ไดแก ครีมบำรุงผิวและ

สเปรย ไลยุง ท่ีผสมสารสกัดจาก

สมุนไพรตางๆ จากงานวิจัยของ

วิทยากร เชน กระชาย ไพล 

มะเฟอง เปนตน  

  รวม 2 โครงการ   - 495,000      
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูล

สงคราม   

โครงการการศึกษา

ฤทธิ์การยับย้ัง

เบาหวานของสารสกัด

สมุนไพรจากสูตรองค

ความรูภูมิปญญา

พ้ืนบาน 

  - 400,000 งบประมาณ

แผนดิน เงิน

อุดหนุน

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูล

สงคราม) 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2.เพ่ือเตรียมสารสกัด

หยาบจากสมุนไพรไทย 

3.เพ่ือทดสอบฤทธิ์ทาง

ชีวภาพในสมุนไพรไทย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม

แอลฟากลูโคซิเดส และฤทธ์ิ

ตานอนุมูลอิสระของสารสกัด

สมุนไพร จากองคความรูภูมิ

ปญญาพ้ืนบาน จังหวัด

พิษณุโลก จำนวน 14 ชนิด 

และในตำรับสมุนไพรองค

รวม ท่ีสกัดดวย 95% เอ

ทานอล ดวยวิธีเขยา นำสาร

สกัดท่ีไดไปทดสอบฤทธิ์

ยับย้ังเอนไซมแอลฟากลูโคซิ

เดส ดวยวิธีพารา-ไนโตร

ฟนอล พบวา สมุนไพรเด่ียว 

5 ชนิดมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม

แอลฟากลูโคซิเดส มีรอยละ 

50 ของการยับย้ัง (IC50) 

มะขามปอม เทากับ 0.002 

±0.0004 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร, เคร่ืองเทศ เทากับ 

0.012±0.002, ขิง เทากับ 

นางสาวศิริรัตน  

พันธเรือง และ

คณะ 

/คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1.61±0.01, ขม้ินชัน เทากับ 

1.66±0.02, ขม้ินออย 

เทากับ 1.86±0.02 มิลลิกรัม

ตอมิลลิลิตร ตามลำดับ และ

ในตำรับตำรับสมุนไพรองค

รวม เทากับ 1.03±0.01 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และ

ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

พบวา ในสารสกัดสมุนไพร

เดี่ยวและสมุนไพรองครวม 

พบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระทุก

ตัว จากผลการทดสอบ

เบื้องตนนี้เปนขอมูลพ้ืนฐาน

ท่ีตรวจสอบวาพืชสมุนไพร

ไทยเหลานี้มีความเหมาะสม

ในการพัฒนาเปนอาหาร

เสริมสุขภาพท่ีมีผลตอการ

บำบัดและปองกัน

โรคเบาหวานสำหรับผูสูงอายุ

ตอไป 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูล

โครงการการศึกษา

ฤทธิ์ของสารสกัดจาก

   400,000 งบประมาณ

แผนดินเงิน

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาฤทธิ์

ของสารสกัดจากสูตรตำรับ

ผศ.ดร.วิษณุ  

ธงไชย และคณะ/ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สงคราม   สูตรตนตำรับองค

ความรูภูมิปญญา

พ้ืนบานจากพืช

สมุนไพรตอการยับย้ัง

การเกาะกลุมของ

เกล็ดเลือดและ

กระบวนการแข็งตัว

ของเลือดในหลอด

ทดลอง 

อุดหนุน

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูล

สงคราม 

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2.เพ่ือสกัดสารจาก

สมุนไพรจากสูตร องค

ความรูภูมิปญญา

พ้ืนบาน อำเภอวัดโบสถ 

จังหวัดพิษณุโลก 

3.เพ่ือทดสอบความเปน

พิษเบื้องตนในเซลล

เพาะเลี้ยงของสารสกัด

สมุนไพรจากสูตรสูตร 

องคความรูภูมิปญญา

พ้ืนบาน อำเภอวัดโบสถ 

จังหวัดพิษณุโลก 

4.เพ่ือพัฒนาเปน

ฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสดาน

ความปลอดภัยในการใช

สมุนไพร 

องคความรูภูมิปญญา

พ้ืนบานจากพืชสมุนไพรตอ

การยับย้ังการเกาะกลุมของ

เกล็ดเลือดและกระบวนการ

แข็งตัวของเลือดในหลอด

ทดลอง ครั้งนี้เปนการ

ทดสอบเรื่องของความ

ปลอดภัยและทดสอบฤทธิ์

ทางชีวภาพของสมุนไพรท่ี

เปนองคประกอบในตำรับ

และตำรับท่ีเตรียมขึ้น พบวา 

กระเทียม วานน้ำ และ

มะขามปอม มีฤทธิ์การตาน

อนุมูลอิสระสูงท่ีมีคา EC50 

ต่ำสุดจากการทดสอบสาร

สกัดพืชท้ังหมด และยังพบวา 

กุมบก และกุมน้ำ มีปริมาณ

สารประกอบฟนอลรวมสูง

ท่ีสุด ตามลำดับ จาก

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด

หยาบจากสมุนไพรไทยใน

ตำรับท่ีสกัดดวยเอทานอล

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

จำนวน 15 ชนิดตอการ

ยับย้ังการเกาะกลุมของเกล็ด

เลือด พบวา สารสกัด

ขม้ินชัน มีฤทธิ์สูงสุดในการ

ยับย้ังการเกิด aggregation 

(โดยพบคา %platelet 

aggregation ต่ำสุดท่ี 

57.25±3.49) โดยท่ีไมมี

ความเปนพิษตอเกล็ดเลือด 

และพบผลฤทธิ์ในการยับย้ัง

การแข็งตัวของเลือดสูง

สำหรับสารสกัดกุมบก กุมน้ำ 

กระชาย ขม้ินชัน และขิง 

ตามลำดับ งานวิจัยนี้จะ

นำไปสูการพัฒนายาใหมท่ีมี

ประสิทธิภาพในการยับย้ัง

การรวมตัวของเกล็ดเลือดใน

อนาคต 

  รวม 2 โครงการ   - 800,000      
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูล

สงคราม 

โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล

สารสนเทศเพ่ือ

การคนควาใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

มรภ.พิบูลสงคราม 

ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.

2562 

  - 250,000 งบประมาณ

แผนดิน เงิน

อุดหนุน

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2.จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศ

เพ่ือการศึกษาคนควาใน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

3.เพ่ือเผยแพรขอมูลการใช

ประโยชนทรัพยากรในทองถิ่น 

ขอขยายเวลา   

  รวม 1 โครงการ   - 250,000      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูล

สงคราม 

โครงการการ

ทองเท่ียวเชิง

เกษตรพิบูล

สงครามเพ่ือ

สนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร

ตามแนวโครงการ 

อพ.สธ.   

  - 400,000 งบประมาณ

แผนดิน เงิน

อุดหนุน

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูล

สงคราม 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2.เพ่ือเปดโอกาสให

เยาวชนและประชาชน

ไดศึกษาความรู

เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ผานกระบวนการ

ทองเท่ียวเชิงเกษตร 

3.เพ่ือถายทอดความรู

และสรางจิตสำนกึใน

การอนุรักษทรัพยากร

ใหแกเยาวชนและ

ประชาชน 

4.เพ่ืออนุรักษ

ทรัพยากรและใช

ประโยชนจาก

เชิงปริมาณ 

รอยละของจำนวนนักเรียนและ

ประชาชน กลุมเปาหมาย 220 คน 

รอยละ 80  312 คน (รอยละ 

141.82) 

รอยละของจำนวนนักศึกษา

กลุมเปาหมาย 50 คน รอยละ 80 

47 คน (รอยละ 94.00) 

คทก. ๑.๙ จำนวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีสงเสริม/พัฒนานักศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21 จำนวน 1 

โครงการ 

เชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรม

ทองเท่ียวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม 

รอยละ 80 (รอยละ 86.49) 

ผศ.ดร.ปยวรรณ  

ศุภวิทิตพัฒนา /

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและอาหาร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ทรัพยากรครอบคลุม

ท้ังสามฐานทรัพยากร 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูล

สงคราม 

โครงการจัด

นิทรรศการและ

ศึกษาดูงาน 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม   

  - 300,000 งบประมาร

แผนดิน เงิน

อุดหนุน

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูล

สงคราม) 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2.เพ่ือจัดแสดงผลการ

ดำเนินงานภายใต

โครงการ อพ.สธง 

มรภ.พิบูลสงคราม  

รวมการจัดประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ ทรัพยากรไทย 

ชาวบานไทยไดใชประโยชน ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน ซ่ึงเปนการนำเสนอผลการ

ดำเนินงานในดานวิชาการ การวิจัย 

และการแสดงผลผลิตและ

ผลิตภัณฑในการตอยอดภูมิปญญา

ทองถิ่นดวยการใชสมุนไพรใน

ทองถิ่น ในการรวมการจัดประชุม

วิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากร

ไทย ชาวบานไทยไดใชประโยชน 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสานครั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี 28 

พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 

ผศ.ประภาศิริ  

ใจผอง 

 

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูล

สงคราม 

โครงการบริหาร

จัดการการ

ดำเนินงาน 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

  - 453,200 งบประมาณ

แผนดินเงิน

อุดหนุน

โครงการ

อนุรักษ

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

การบูรณาการกบักิจกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม

เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร

ตามแนวทางโครงการ อพ.สธ. 

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศบริเวณ

ผศ.ประภาศิริ   

ใจผอง 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี เพ่ือความ

ย่ังยืน   

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูล

สงคราม) 

(อพ.สธ.) 

2.เพ่ือเปนศูนย

ประสานงานของ

หนวยงานท่ีรวมสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

โดยรอบอาคารพิศิษฐ  วรอุไร 

 ซ่ึงเปนอาคารทำการ ติดตอ

ประสานงาน ดำเนินงาน แหลง

เรียนพฤกษศาสตรพันธุพืช ดวย

การจัดเปนสวนสมุนไพร ผัก

พ้ืนบาน ไมท่ีนำมาใชในการ

ดำรงชีวิต ไมดอกหอมในวรรณคดี 

และสายพันธุบัวตางๆ ดวยการบูร

ณาการกับการเลีย้งสัตวน้ำพ้ืนถิ่น

เปนตนขยายพันธุพืชบางชนิดท่ีได

จากการสำรวจ เพ่ือแจกจายใหกับ

หนวยงานท่ีตองการ การปรับปรุง

หองสำนักงานและเขาศึกษาหา

ความรูเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน 

อาทิ เชน ตัวอยางพันธุไมแหง  

เมล็ดพันธุ โมเดลกลวย โมเดลขาว 

บัว และผลงานวิจัยของคณาจารย

ท่ีรวมสนองพระราชดำริฯ ให

เหมาะสม 

  รวม 3 โครงการ   - 1,153,200      

 


