
 

 

ตารางแผนการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิบูลสงคราม งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2562                                                                        

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณเสนอ 

(บาท) 
งบประมาณจัดสรร 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
แผนการวิจัยชุดโครงการกระจายพันธุ์ละการใช้ประโยชน์จากต้นจัน (Diospyros decandra Lour) 
เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
 
 

 
1,974,660 

9,000 ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ 

2 การกระจายพันธ์ุของต้นจัน (Diospyros decandra Lour.) ในเขต จังหวัดพิษณุโลก 80,000 ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ 

3 
การประเมินองค์ประกอบทางเคมแีละฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากลูกจัน (Diospyros 
decandra Lour.) 

94,000 ผศ.กีรต ิ พันเรือน 

4 การแยกเชื้อราเอนโดไฟต์และการคัดเลือกหาเชื้อที่สร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากจัน 71,000 อ.ร าไพ โกฎสืบ 

5 การพัฒนาต ารับอาหารจากลูกจัน (Diospyros decandra Lour.) 66,000 อ.วิรัชยา อินทะกัณฑ ์

6 
งานศิลปะประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูส้งูอายุจากต้นจัน (Diospyros 
decandra Lour.) 

50,000 ผศ.จิราพัทธ ์ แก้วศรีทอง 

7 
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารไก่พื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

561,000 100,000 อ.ดร.อุษณียภ์รณ ์
 
สร้อยเพ็ชร ์
 

8 การศึกษาตลาดไมส้ักเพื่อเพิ่มมลูคา่ทางการผลติในเขตภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย 540,000 100,000 ผศ ดร.สุภาวด ี แหยมคง 

9 
การจัดการองค์ความรูด้้านสมุนไพรและพฤกษศาสตร์พื้นบ้านสู่แนวทางการเรียนรู้แบบยั่งยืนใน
ชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุไทด า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

242,900 45,000 อ.อรรถพล รอดแก้ว 

10 การใช้ประโยชน์จากผลไม้ในโครงการสวนป่าพรรณไมห้ายากมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 202,000 35,000 ผศ.นฤมล เถื่อนกูล 

11 การทดสอบสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของดีปลากั้งที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน 526,000 95,000 ผศ. ดร.วิษณ ุ ธงไชย 

12 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตรละมดุแช่อ่ิมอบแห้งแบบออสโมซสี 350,000 65,000 ผศ.พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร ์

13 การพัฒนาผลิตภณัฑ์แชมพูและโทนิคบ ารุงผมผสมสารสกดัย่านาง 440,000 80,000 อ.จิรศิต อินทร 



ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณเสนอ 

(บาท) 
งบประมาณจัดสรร 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

14 
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในต าบลจอมทอง         
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

400,000 70,000 ผศ.ประภาศริ ิ ใจผ่อง 

15 การฤทธ์ิทางเคมี ชีวภาพ และพัฒนาผลติภณัฑ์เวชส าอางจากสารสกัดลูกหว้า 550,000 100,000 อ.ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม 

16 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดสมุนไพร ในท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อผู้สูงอายุ 350,000 65,000 
 
นางสาวศิริรตัน ์
 

 
พันธ์เรือง 
 

17 การศึกษาต้นตอท่ีเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ส้มซ่าเพื่อการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พืช 253,000 45,000 ผศ.อรพิน เสละคร 

18 การพัฒนาชากลีบบัวพร้อมดื่ม 450,000 80,000 อ.ดร.ค ารบ สมะวรรธนะ 

19 
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากยอบ้านต่อฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสและบิวทิ
ริลโคลีนเอสเทอเรส 

305,000 55,000 อ. ดร. ภรภัทร ส าอางค ์

20 
การศึกษาองประกรอบทางเคมีของสารสกัดผสมของในลูกประคบสมุนไพรด้วยวิธีโครมาโตกราฟี
และฤทธิ์ทางชีวภาพ 

200,000 35,000 ผศ.ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง 

21 การพัฒนาฐานข้อมูลลายผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 204,600 35,000 ผศ.อุไรวรรณ รักผกาวงศ ์

22 
การพัฒนาบทเรียนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นที่ คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

210,000 35,000 อ.ดร.อารยี ์ ปรีดีกุล 

23 การความหลากหลายพันธุปลาวงศ์ปลาสวายในแม่น้ าน่าน จังหวัดพิษณุโลก 454,000 85,000 อ. ดร.วราภรณ์ ผาลี 

24 
การจ าแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความแปรผันทางพันธุกรรมของมัลเบอร์รี่ในจังหวัดพิษณุโลกจาก
ล าดับนิวคลีโอไทด์ของต าแหน่งเฉพาะ 

375,000 70,000 ผศ.ดร.พิสิษฐ ์ พูลประเสริฐ 

25 
การคัดเลือกเชื้อรา Metarhizium sp. จากดินป่าในเขตจังหวัดพิษณุโลก ที่มีศักยภาพในการควบคุม
เพลี้ยไฟพริก 

300,000 55,000 อ.อารยา บุญศักดิ ์

26 การคัดเลือกพันธุ์ไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนเพื่อน ามาใช้เป็นพลังงานชีวมวล 361,700 65,000 อ. ดร.ฐิติพร เจาะจง 

27 
การส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ ในเขตพื้นที่ชุมชนต าบลไทรย้อย              
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

309,344 60,000 อ.ปุณณดา ทะรังศร ี

28 
การส ารวจและรวบรวมฐานข้อมูลความหลากหลายของกล้วยไม้ดิน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าฯ (อพ.สธ.-มรภพิบูลสงคราม) 

250,000 45,000 ผศ.ประภาศริ ิ ใจผ่อง 

29 
การส ารวจทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรกายภาพ ในเขตพื้นที่ต าบลวังวน อ าเภอพรหมพิราม             
จังหวัดพิษณุโลก 

351,100 70,000 นายนิรุตติ ์ ทาอ่อน 



ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณเสนอ 

(บาท) 
งบประมาณจัดสรร 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

30 
การส ารวจความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์จากปลาแม่น้ า เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนให้กับ
ชุมชนในเขตพื้นท่ีลุ่มแม่น้ าน่าน อ าเภอบางกระทุ่ม และบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

300,000 55,000 Dr. Tuan Nguyen Ngoc 

31 สวนป่าพรรณไม้หายาก 120,000 20,000 ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ 

32 อนุรักษ์สวนสมุนไพร 135,000 25,000 ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ 

33 เทคนิคการขยายพันธุ์และการผลิตต้นกล้ากล้วยน้ าว้าปลอดโรคเพื่อการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ 230,000 40,000 ผศ.สดุารตัน ์ สุตพันธ์ 

34 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงครามเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรตามแนวโครงการ อพ.สธ. 400,000 70,000 ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 

35 ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงและอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 350,000 60,000 ผศ.ดร.สภุาวด ี แหยมคง 

36 
การจัดท าฐานข้อมูลทางกายภาพและชีวภาพของพืชสมุนไพรที่ส ารวจ ในเขตพื้นที่ ชุมชน          
ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

300,000 50,000 นางสาวกรวรรณ ทองสอน 

37 
การจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศพืชสมุนไพรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในเขตพื้นที่ชุมชนต าบล
แก่งโสภาและต าบลวังนกแอ่น จังหวัดพิษณุโลก   

300,000 50,000 นายอดิศักดิ ์ แก้วกองทรัพย ์

38 
การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงจากฐานข้อมูลความหลากชนิดและศักย์การผลิต
ทรัพยากรสัตว์น้ าของแม่น้ าแควน้อย  ในพ้ืนท่ีต าบลคันโช้ง  จังหวัดพิษณุโลก 

280,000 50,000 อ.พัทธนันท์ โกธรรม 

39 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่งดื่มเพื่อสขุภาพโดยการใช้ประโยชน์จากสารส าคญั
ของพืชประจ าท้องถิ่นชุมชนจอมทอง ต.จอมทอง จ.พิษณุโลก 150,000 25,000 อ.ธนพล กิจพจน ์

40 
การฟื้นฟู่ และอนุรั กษ์ผ้ าทอย้อมครามบ้านนาเมือง ต าบลป่าแดง อ า เภอชาติตะการ                      
จังหวัดพิษณุโลก      

333,340 60,000 ผศ.พรชัย ปานทุ่ง 

41 
บริหารจัดการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเพื่อความยั่งยืน 

454,200 454,200 ผศ.ประภาศริ ิ ใจผ่อง 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 13,896,804 2,819,200 สองล้านแปดแสนหน่ึงหมื่นเก้าพันสองรอยบาทถ้วน 

 
 


