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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A1 1. การสำรวจความ

หลากหลายของผีเส้ือ
กลางวันในพ้ืนที่ปกปก
พันธุกรรมพืช หนองระ
เวียง จังหวัดนครราชสีมา  
(นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปาปกปกพันธุกรรม
พืชหนองระเวียง (มทร.
อีสาน นครราชสีมา) 

300,000 ทราบชนิดของ
ผีเส้ือกลางวัน 

                   

F1A1 2. สำรวจทรัพยากร
ชีวภาพ (นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปาปกปกทรัพยากร 
หนองระเวียง (1,000 ไร) 

    50,000 1. เพ่ือศึกษาชนิด
และความหนาแนน
ของพืชในพ้ืนที่ปา
ปกปกทรัพยากร 
หนองระเวียง 

50,000 1. เพ่ือศึกษาชนิด
และความหนาแนน
ของพืชในพ้ืนที่ปา
ปกปกทรัพยากร 
หนองระเวียง 

    100,000 1.เพ่ือสำรวจพืช
สมุนไพรในพ้ืนที่
ศูนยอนุรักษฯ 
หนองระเวียง จ.
นครราชสีมา 

  

F1A1 3. สำรวจความ
หลากหลายของผัก
พ้ืนบานในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร (นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. - มทร.อีสาน 

    10,000 จำนวนพ้ืนที ่250 
ไร จำนวน 1 ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป 

10,000 จำนวนพ้ืนที ่250 ไร 
จำนวน 1 ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป 

10,000 จำนวนพ้ืนที่ 250 
ไร จำนวน 1 ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป 

10,000 จำนวนพ้ืนที่ 250 
ไร จำนวน 1 ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป 

  

F1A1 4. การสำรวจและประเมิน
พ้ืนที่ปาอนุรักษหรือปาปก
ปกษสำหรับการเปนแหลง
เรียนรูหรือทองเที่ยวเชิง
นิเวศน (วข.ขอนแกน) 

พ้ืนที่ปาปกปกพันธุกรรม
พืช ใน จ.ขอนแกน 

100,000 ทราบความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรม 

100,000 ทราบสภาพระบบ
นิเวศน 

200,000 1.รวบรวมขอมูล 
ประเมินศักยภาพ
พ้ืนที่ 
2.จัดทำเขตพ้ืน
สำหรับเปนแหลง
เรียนรู 

300,000 วางระบบและอบรม
บุคลากร 

300,000 เปดแหลงเรียนรู/
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศน 

  

F1A1 5. โครงการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากร
ในพ้ืนที่ปาอนุรักษหรือปา
ปกปกษสำหรับการเปน
แหลงเรียนรูหรือทองเที่ยว
เชิงนิเวศน  (วข.ขอนแกน) 

พ้ืนที่ปาปกปกพันธุกรรม
พืช ใน จ.ขอนแกน 
 
 
 
 
 
 

    100,000 พัฒนาพ้ืนที่รอบ
พ้ืนที่ปาปกปกษ
พันธุกรรมพืช 

100,000 วางแผนจัดการและ
บริหารพ้ืนที่ 

100,000 อบรมบุคลากร 100,000 แหลงเรียนรู/
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศนที่มีระบบ
และการบริหาร
จัดการที่ได
มาตรฐาน 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 6. สำรวจรวบรวม
ทรัพยากรของชุมชน ใน
จังหวัดสกลนคร เพ่ือ
เตรียมการเขาโครงการ
เปนพ้ืนที่ปกปกใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ   (วข.
สกลนคร) 

จังหวัดสกลนคร 100,000 เทศบาลหรือ อบต. 
ในเขตอำเภอพังโคน 
2 หนวยงาน 

100,000 เทศบาลหรือ อบต. 
ในเขตอำเภอวานร
นิวาส 2 หนวยงาน 

100,000 เทศบาลหรือ อบต. 
ในเขตอำเภอวาริช
ภูมิ 2 หนวยงาน 

100,000 เทศบาลหรือ อบต. 
ในเขตอำเภอสวาง
แดนดิน 2 
หนวยงาน 

100,000 เทศบาลหรือ อบต. 
ในเขตอำเภอ
พรรณานิคม 2 
หนวยงาน 

  

F1A1 7. นิเวศวิทยาและความ
หลากชนิดของจุลินทรีย
และส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กใน
พ้ืนที่อนุรักษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร (วข.สุรินทร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

100,000 เกิดการเรียนรูและ
เห็นความสำคัญของ
ทรัพยากรชีวภาพ 
(จุลินทรียและ
ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก)
ในทองถิ่น 

100,000 เกิดการเรียนรูและ
เห็นความสำคัญ
ของทรัพยากร
ชีวภาพ (จุลินทรีย
และส่ิงมีชีวิตขนาด
เล็ก)ในทองถิ่น 

100,000 เกิดการเรียนรูและ
เห็นความสำคัญของ
ทรัพยากรชีวภาพ 
(จุลินทรียและ
ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก)
ในทองถิ่น 

100,000 เกิดการเรียนรูและ
เห็นความสำคัญของ
ทรัพยากรชีวภาพ 
(จุลินทรียและ
ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก)
ในทองถิ่น 

100,000 เกิดการเรียนรูและ
เห็นความสำคัญ
ของทรัพยากร
ชีวภาพ (จุลินทรีย
และส่ิงมีชีวิตขนาด
เล็ก)ในทองถิ่น 

  

F1A1 8. โครงการสำรวจพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร ทำรหัส
พิกัด พันธุพืชและขาว 
(วข.รอยเอ็ด ณ ทุงกุลา
รองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

100,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

100,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

100,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

100,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

100,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

  

F1A1 9. โครงการสำรวจพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร ทำรหัส
พิกัด สภาพแวดลอมทาง
อากาศ(วข.รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

450,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

450,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

450,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

450,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

450,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

  

F1A1 10. โครงการสำรวจและ
เก็บรวบรวมขอมูล
ทรัพยากร  (วข.ขอนแกน) 

พ้ืนที่ปาปกปกพันธุกรรม
พืช ใน จ.ขอนแกน 

100,000 1.ทราบความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมพืชและ
สัตว 
2.ทราบสภาพระบบ
นิเวศน 

100,000 1.ทราบความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมพืชและ
สัตว 
2.ทราบสภาพ
ระบบนิเวศน 

100,000 1.ประเมินขอมูลและ
จัดการขอมูล 
2.อบรมบุคลากร 

300,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล 

300,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูลและมอบ
หนวยงานทดลอง
ใช 

 F1A1/ F2A5 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 11. โครงการสำรวจและ
เก็บรวบรวมขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
 (วข.ขอนแกน) 

พ้ืนที่ปาปกปกษพันธุกรรม
พืช ใน จ.ขอนแกน 

100,000 1.ทราบความ
หลากหลายทางภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

100,000 ทราบความ
หลากหลายทางภูมิ
ปญญาทองถิ่นและ
ความสัมพันธ
ระหวางวิถีชีวิตและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

100,000 1.ประเมินขอมูลและ
จัดการขอมูล 
2.อบรมบุคลากร 

300,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล 

300,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูลและมอบ
หนวยงานทดลอง
ใช 

 F1A1/ F2A5 

F1A1 12. โครงการการสำรวจ
และพัฒนาพ้ืนที่ปา
อนุรักษหรือปาปกปกษ
สำหรับการเปนแหลง
เรียนรูหรือทองเที่ยวเชิง
นิเวศน   (วข.ขอนแกน) 

ชุมชนพ้ืนที่ปาปกปกษ
พันธุกรรมพืช ใน จ.
ขอนแกน 

100,000 สำรวจและลงพ้ืนที่
ปาอนุรักษหรือปา
ปกปกษ 

100,000 สำรวจและลงพ้ืนที่
ปาอนุรักษหรือปา
ปกปกษ 

100,000 ประเมินศักยภาพ
ของพ้ืนที่ 

200,000 พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
เตรียมความพรอม
สำหรับเปนแหลง
เรียนรูหรือ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน 

100,000 แหลงเรียนรูหรือ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศน 

 F1A1/ F3A8 

 รวม  12  โครงการ  1,450,000  1,310,000  1,410,000  1,960,000  1,960,000   

F1A2 1. โครงการศึกษาความ
หลากหลายของจุลินทรียใน
นาขาวหอมมะลิทุงกุลา
รองไหอินทรีย (วข.รอยเอ็ด 
ณ ทุงกุลารองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

150,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

200,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

250,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

250,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

300,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

  

F1A2 2. ความหลากหลายของ
ขาวพันธุพ้ืนเมือง 
วัฒนธรรม และการใช
ประโยชน บริเวณรอบศูนย
อนุรักษ และพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง   (นครราชสีมา)       

พ้ืนที่รอบศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร 

101,000 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพ่ือสำรวจเก็บ
รวบรวมตัวอยาง 
ความหลากหลาย
ของขาวพ้ืนเมืองใน
พ้ืนที่ฯ 
3.เพ่ือสำรวจ
วัฒนธรรมเก่ียว
กับขาวพ้ืนเมืองใน
พ้ืนที่ฯ 
4.เพ่ือสำรวจการใช
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประโยชนขาว
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ฯ 

F1A2 3. ความหลากหลายของ
จุลินทรียทนแลงที่อาศัย
กับขาวพ้ืนเมืองบริเวณรอบ
ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง(นครราชสีมา) 

พ้ืนที่รอบศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร 

150,000 1.เพ่ือสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2.เพ่ือ
สํารวจความ
หลากหลายของ
จุลินทรียทนแลงที่
อาศัยกับขาว
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ฯ3.
เพ่ือคัดแยก
จุลินทรียทนแลงที่
อาศัยกับขาว
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ฯ4.
เพ่ือทดสอบ
คุณสมบัติการ
สงเสริมการเจริญ
ของพืชของ
จุลินทรียทนแลงที่
อาศัยกับขาว
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ฯ 

                

  

F1A2 4. โครงการการศึกษาความ
หลากหลายและภูมิปญญา
การใชประโยชนจากมัน
พ้ืนเมือง ที่สำรวจในบริเวณ
ริมแหลงน้ำรอบ พ้ืนที่ปาปก
ปกพันธุกรรมพืชหนองระ
เวียง  (นครราชสีมา) 

รอบพ้ืนที่ปาปกปก
พันธุกรรมพืชหนองระ
เวียง (มทร.อีสาน 
นครราชสีมา) 

81,900 1.ความหลากหลาย
ชนิดมันพ้ืนเมือง 
2.พิกัดและสภาพ
ระบบนิเวศแหลง
เติบโตของมันแตละ
ชนิด 
3.ภูมิปญญาการ
จำแนกมันพ้ืนเมือง
โดยชุมชน 

                

  

F1A2 5. ความหลากหลายของ
จุลินทรียทนแลงที่อาศัย
กับขาวพ้ืนเมืองบริเวณรอบ

พ้ืนที่รอบศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

150,000 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ

                
  



แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 969 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง(นครราชสีมา) 

ตอนกลาง ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสํารวจความ
หลากหลายของ
จุลินทรียทนแลงที่
อาศัยกับขาว
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ฯ 
3. เพ่ือคัดแยก
จุลินทรียทนแลงที่
อาศัยกับขาว
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ฯ 
4. เพ่ือทดสอบ
คุณสมบัติการ
สงเสริมการเจริญ
ของพืชของ
จุลินทรียทนแลงที่
อาศัยกับขาว
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ฯ 

F1A2 6. สำรวจทรัพยากรชีวภาพ 
(นครราชสีมา) 

รอบพ้ืนที่ปาปกปก
ทรัพยากร หนองระเวียง    
จ.นครราชสีมา 50 
กิโลเมตร 

    300,000 1. เพ่ือศึกษาชนิด
และความ
หนาแนนของพืช
รอบพ้ืนที่ปาปกปก
ทรัพยากร หนอง
ระเวียง จ.
นครราชสีมา 50 
กิโลเมตร 

300,000 1. เพ่ือศึกษาชนิด
และความหนาแนน
ของพืชรอบพ้ืนที่ปา
ปกปกทรัพยากร 
หนองระเวียง จ.
นครราชสีมา 50 
กิโลเมตร 

          

F1A2 7. การศึกษาความ
หลากหลายภูมิปญญาการ
ใชประโยชนจากผักพ้ืนบาน
ในตำบลไชยมงคล 
(นครราชสีมา) 

ตำบลไชยมงคล จังหวัด
นครราชสีมา 

    200,000 1. จำนวนพ้ืนที่ 60 
ตร.กม. พืชผัก
พ้ืนบานจำนวน
อยางนอย 10 
ชนิด  

            

  

F1A2 8. การศึกษาความ
หลากหลายภูมิปญญาการ
ใชประโยชนจากผักพ้ืนบาน

ตำบลโคกสูงจังหวัด
นครราชสีมา 

    200,000 1. จำนวนพ้ืนที่ 
30.5 ตร.กม.  
พืชผักพ้ืนบาน

            
  



หนา 970                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ในตำบลโคกสูง  
(นครราชสีมา) 

จำนวนอยางนอย 
10 ชนิด  

F1A2 9. การศึกษาความ
หลากหลายภูมิปญญาการ
ใชประโยชนจากสมุนไพรใน
ตำบลไชยมงคล 
(นครราชสีมา) 

ตำบลไชยมงคล จังหวัด
นครราชสีมา 

                200,000 จำนวนพ้ืนที่ 60 
ตร.กม. พืช
สมุนไพรจำนวน
อยางนอย 5 ชนิด  

  

F1A2 10. การศึกษาความ
หลากหลายภูมิปญญาการ
ใชประโยชนจากสมุนไพรน
ในตำบลโคกสูง 
(นครราชสีมา) 

ตำบลโคกสูงจังหวัด
นครราชสีมา 

                200,000 จำนวนพ้ืนที่ 30.5 
ตร.กม.  พืช
สมุนไพรจำนวน
อยางนอย 5 ชนิด  

  

F1A2 11. การสำรวจพืชสมุนไพร
ในพ้ืนที่ศูนยอนุรักษฯ 
หนองระเวียง  
จ. นครราชสีมา  
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

                100,000 เพ่ือสำรวจพืช
สมุนไพรในพ้ืนที่
ศูนยอนุรักษฯ 
หนองระเวียง จ.
นครราชสีมา 

  

F1A2 12. สำรวจความ
หลากหลายของผักพ้ืนบาน
ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา      
(นครราชสีมา) 

ตำบลตาง ๆ ในจังหวัด
นครราชสีมา 

    10,000 พ้ืนที่ตำบลหนอง
ระเวียง ตำบล
หนองบัวศาลา 
ตำบลพะเนา 
ตำบลมะเริง 

10,000 พ้ืนที่ตำบลหัวทะเล  
ตำบลตลาด ตำบล
บานโพธิ์ ตำบล
หนองไขน้ำ 

10,000 พ้ืนที่ตำบลบาน
เกาะ ตำบลหมื่น
ไวย ตำบลจอหอ 
ตำบลโคกสูง 

10,000 พ้ืนที่ตำบลพลกรัง 
ตำบลพุดซา ตำบล
สีมุม ตำบลหนอง
กระทุม 

  

F1A2 13. โครงการสำรวจ 
รวบรวมภูมิปญญาเร่ือง
อาหารอีสานและอาหารชน
เผาเชิงสุขภาพในจังหวัด
สกลนคร เชน เผาภูไท เผา
กระเลิง เผายอ เผา โซ เผา
ไทยบลู เผาพวน  (วข.
สกลนคร) 

จังหวัดสกลนคร 100,000 เผาภูไท 100,000 เผากระเลิง 100,000 เผายอ 100,000 เผาโซ 100,000 เผาไทยบลู 

  

F1A2 14. โครงการสำรวจ 
รวบรวมภูมิปญญาเร่ือง
เคร่ืองนุงหมของชนเผาใน
จังหวัดสกลนคร (วข.
สกลนคร) 

จังหวัดสกลนคร 100,000 เผาภูไท 100,000 เผากระเลิง 100,000 เผายอ 100,000 เผาโซ 100,000 เผาไทยบลู 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 15. โครงการสำรวจ 
รวบรวมภูมิปญญา เร่ือง
การดูแลสุขภาพ (การรักษา
โรค)ของชนเผา ในจังหวัด
สกลนคร (วข.สกลนคร) 

จังหวัดสกลนคร 100,000 เผาภูไท 100,000 เผากระเลิง 100,000 เผายอ 100,000 เผาโซ 100,000 เผาไทยบลู 

  

F1A2 16. โครงการสำรวจภูมิ
ปญญา เร่ืองที่อยูอาศัยของ
ชนเผา ในจังหวัดสกลนคร  
(วข.สกลนคร) 

จังหวัดสกลนคร 100,000 เผาภูไท 100,000 เผากระเลิง 100,000 เผายอ 100,000 เผาโซ 100,000 เผาไทยบลู 

  

F1A2 17. โครงการสำรวจ 
รวบรวม และตรวจลักษณะ
ทางพันธุกรรมพันธุพืช
ทองถิ่น ในระดับโมเลกุล   
(วข.สกลนคร) 

จังหวัดสกลนคร 300,000  พันธุไมผลทองถิ่น
ใน 17 อำเภอใน
จังหวัดสกลนคร 

300,000  พันธุผักทองถิ่น 
และพืชหัว ใน 17 
อำเภอในจังหวัด
สกลนคร 

300,000 พันธุพืชใหสี ใน 17 
อำเภอในจังหวัด
สกลนคร 

300,000 พันธุสมุนไพร
พ้ืนเมืองใน 17 
อำเภอ ในจังหวัด
สกลนคร 

300,000 พันธขาวสี พ้ืนเมือง
ใน 17 อำเภอ ใน
จังหวัดสกลนคร 

F1A2/ F2A4 

F1A2 18. โครงการสำรวจและ
รวบรวมพันธุสัตวทองถิ่น 
เชน วัว ควาย ไก หอย 
แมลง (วข.สกลนคร) 

จังหวัดสกลนคร 100,000 พันธุควายในจังหวัด
สกลนคร 

100,000 พันธุวัวในจังหวัด
สกลนคร 

100,000 พันธุไกในจังหวัด
สกลนคร 

100,000 พันธุหอยในจังหวัด
สกลนคร 

100,000 พันธุแมลงกินไดใน
จังหวัดสกลนคร 

  

F1A2 19. โครงการสำรวจและ
รวบรวมพิธีกรรมในการ
ดำรงชีวิตของชนเผาใน
จังหวัดสกลนคร  (วข.
สกลนคร) 

จังหวัดสกลนคร 100,000 เคร่ืองมือทำ
การเกษตรใน
จังหวัดสกลนคร 

100,000 เคร่ืองมือเคร่ืองใช
ในครัวเรือนใน
จังหวัดสกลนคร 

100,000 เคร่ืองมือเคร่ืองใชใน
การทำเคร่ืองนุงหม
ในจังหวัดสกลนคร 

100,000 อุปกรณลาสัตว ใน
จังหวัดสกลนคร 

100,000 พิธีกรรมในการ
ดำรงชีวิตตาม
ประเพณีชนเผา   

F1A2 20. สำรวจและรวบรวม
และถอดภูมิปญญาทองถิ่น
จากเอกสารโบราณ เชน ใบ
ลาน สมุดขอย หรือเอกสาร
อ่ืนๆ              (วข.
สกลนคร) 

จังหวัดสกลนคร 150,000 อ.พังโคน 150,000 อ.วานรนิวาส 150,000 อ.วาริชภูมิ 150,000 อ.สวางแดนแดนดิน 150,000 อ.พรรณานิคม 

  

F1A2 21. โครงการสำรวจและ
รวบรวมวิถีชีวิตและ
การตลาดพ้ืนบานตามวิถีชน
เผา  (วข.สกลนคร) 

จังหวัดสกลนคร 100,000 เผาภูไท 100,000 เผากระเลิง 100,000 เผายอ 100,000 เผาโซ 100,000 เผาไทยบลู 

  

F1A2 22. สำรวจรวบรวมองค
ความรูดานภาษาชนเผา   
(วข.สกลนคร) 

จังหวัดสกลนคร 100,000 เผาภูไท 100,000 เผากระเลิง 100,000 เผายอ 100,000 เผาโซ 100,000 เผาไทยบลู 
  



หนา 972                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 23. โครงการสำรวจภูมิ
ปญญาดานพรรณพืชที่ใช
ประโยชนในดานเทคโนโลยี
การอาหาร ในพ้ืนที่คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มทร.
อีสาน  (วข.สกลนคร) 

พ้ืนที่คณะทรัพยากร 
ธรรมชาติ  มทร.อีสาน 

50,000 1.ชนิดของพรรณ
พืชที่ใชประโยชนใน
ดานเทคโนโลยีการ
อาหาร อยางนอย 
1 ชนิด             
2. ขอมูลการใช
ประโยชนจาก
พรรณพืชท่ีใช
ประโยชนในดาน
เทคโนโลยีการ
อาหาร     

50,000 1.ชนิดของพรรณ
พืชที่ใชประโยชน
ในดานเทคโนโลยี
การอาหาร อยาง
นอย 1 ชนิด            
2. ขอมูลการใช
ประโยชนจาก
พรรณพืชท่ีใช
ประโยชนในดาน
เทคโนโลยีการ
อาหาร    

50,000 1.ชนิดของพรรณพืช
ที่ใชประโยชนในดาน
เทคโนโลยีการ
อาหาร อยางนอย 1 
ชนิด              
2. ขอมูลการใช
ประโยชนจากพรรณ
พืชที่ใชประโยชนใน
ดานเทคโนโลยีการ
อาหาร     

50,000 1.ชนิดของพรรณ
พืชที่ใชประโยชนใน
ดานเทคโนโลยีการ
อาหาร อยางนอย 1 
ชนิด              
2. ขอมูลการใช
ประโยชน จาก
พรรณพืชที่ใช
ประโยชนในดาน
เทคโนโลยีการ
อาหาร  

50,000 1.ชนิดของพรรณ
พืชที่ใชประโยชน
ในดานเทคโนโลยี
การอาหาร อยาง
นอย 1 ชนิด            
2. ขอมูลการใช
ประโยชน จาก
พรรณพืชที่ใช
ประโยชนในดาน
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

  

F1A2 24. ถอดองคความรูหมอ
พ้ืนบานในจังหวัดสกลนคร  
(วข.สกลนคร) 

จังหวัดสกลนคร 100,000 10 ทาน 100,000 10 ทาน 100,000 10 ทาน 100,000 10 ทาน 100,000 10 ทาน 
  

F1A2 25. การสำรวจและอนุรักษ
พันธุปลาน้ำจืดพ้ืนเมือง   
(วข. สุรินทร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

59,000 เพ่ืออนุรักษพันธุ
ปลาน้ำจืดพ้ืนเมือง
ของไทย 

59,000 เพ่ืออนุรักษพันธุ
ปลาน้ำจืดพ้ืนเมือง
ของไทย 

59,000 เพ่ืออนุรักษพันธุปลา
น้ำจืดพ้ืนเมืองของ
ไทย 

59,000 เพ่ืออนุรักษพันธุ
ปลาน้ำจืดพ้ืนเมือง
ของไทย 

59,000 เพ่ืออนุรักษพันธุ
ปลาน้ำจืดพ้ืนเมือง
ของไทย 

  

F1A2 26. ภูมิทัศนวัฒนธรรมของ
ยุงขาวภูมิปญญาในการเก็บ
เสบียงขาวของชาวสุรินทร 
(วข. สุรินทร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

55,000 สำรวจภูมิทัศน
วัฒนธรรมและ
รวบรวมภูมิปญญา
และคติความเชื่อตอ
ยุงขาวเก็บเสบียง
ชาวสุรินทร 3 กลุม
ชาวกูย ชาวเขมร
และชาวลาวอีสาน 
สุรินทร  

55,000 สำรวจภูมิทัศน
วัฒนธรรมและ
รวบรวมภูมิปญญา
และคติความเชื่อ
ตอยุงขาวเก็บ
เสบียงชาวสุรินทร 
3 กลุมชาวกูย ชาว
เขมรและชาวลาว
อีสาน สุรินทร  

55,000 สำรวจภูมิทัศน
วัฒนธรรมและ
รวบรวมภูมิปญญา
และคติความเชื่อตอ
ยุงขาวเก็บเสบียง
ชาวสุรินทร 3 กลุม
ชาวกูย ชาวเขมร
และชาวลาวอีสาน 
สุรินทร  

55,000 สำรวจภูมิทัศน
วัฒนธรรมและ
รวบรวมภูมิปญญา
และคติความเชื่อตอ
ยุงขาวเก็บเสบียง
ชาวสุรินทร 3 กลุม
ชาวกูย ชาวเขมร
และชาวลาวอีสาน 
สุรินทร  

55,000 สำรวจภูมิทัศน
วัฒนธรรมและ
รวบรวมภูมิปญญา
และคติความเชื่อ
ตอยุงขาวเก็บ
เสบียงชาวสุรินทร 
3 กลุมชาวกูย ชาว
เขมรและชาวลาว
อีสาน สุรินทร  

  

F1A2 27. การสำรวจพ้ืนที่ปลูก
หมอนและลักษณะภูมิทัศน
วัฒนธรรมการปลูกหมอน
ของชุมชนจังหวัดสุรินทร        
(วข. สุรินทร) 

ชุมชนปลูกหมอนในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร 

    60,000 สำรวจพ้ืนที่ปลูก
หมอนและลักษณะ
ภูมิทัศนวัฒนธรรม
การปลูกหมอน
ของชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร 

60,000 สำรวจพ้ืนที่ปลูก
หมอนและลักษณะ
ภูมิทัศนวัฒนธรรม
การปลูกหมอนของ
ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
สุรินทร 

60,000 สำรวจพ้ืนที่ปลูก
หมอนและลักษณะ
ภูมิทัศนวัฒนธรรม
การปลูกหมอนของ
ชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร 

60,000 สำรวจพ้ืนที่ปลูก
หมอนและลักษณะ
ภูมิทัศนวัฒนธรรม
การปลูกหมอนของ
ชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร 

  

F1A2 28. โครงการสำรวจตัวชี้วัด
ดานแมลงสำหรับการ
อนุรักษพันธุขาว (วข.
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

350,000 พ้ืนที ่มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

350,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

350,000 พ้ืนที ่มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

350,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

350,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 29. โครงการสำรวจและ
อนุรักษพันธุขาวหอมมะลิ 
(วข.รอยเอ็ด ณ ทุงกุลา
รองไห) 

อำเภอสุวรรณภูม ิจังหวัด
รอยเอ็ด 

300,000 พ้ืนที ่อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

300,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

300,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

300,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

300,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

  

F1A2 30. โครงการสำรวจและ
ตัวชี้วัดทางสารสำคัญของ
ขาวหอมมะลิ  (วข.รอยเอ็ด 
ณ ทุงกุลารองไห) 

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

550,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

550,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

550,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

550,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

550,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

  
F1A2 31. การอนุรักษพันธุกรรม

ขาวและผักพ้ืนเมือง ทุงกุลา
รองไห (วข.รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห) 

เขตพ้ืนที่ทุงกุลารองไห 5 
แหง 

250,000 จังหวัดรอยเอ็ด 250,000 จังหวัด
มหาสารคาม 

250,000 จังหวัดสุรินทร 250,000 จังหวัดยโสธร 250,000 จังหวัดบุรีรัมย 

  
F1A2 32. การศึกษาความ

หลากหลายของไซยาโน
แบคทีเรียในดินและน้ำใน
เขตพ้ืนที่ทุงกุลารองไหและ
การนำไปใชประโยชน (วข.
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห) 

พ้ืนที่ทุงกุลารองไห 350,000 จังหวัดรอยเอ็ด 350,000 จังหวัด
มหาสารคาม 

350,000 จังหวัดสุรินทร 350,000 จังหวัดยโสธร 350,000 จังหวัดบุรีรัมย  F1A2/ F2A4 

F1A2 33. การศึกษาการกระจาย
ตัวของตนเสียวและการ
นำไปใชประโยชนของ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ทุงกุลา
รองไห (วข.รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห) 

เขตพ้ืนที่ทุงกุลารองไห 5 
แหง 

250,000 จังหวัดรอยเอ็ด 250,000 จังหวัด
มหาสารคาม 

250,000 จังหวัดสุรินทร 250,000 จังหวัดยโสธร 250,000 จังหวัดบุรีรัมย  F1A2/ F2A4 

F1A2 34. การสำรวจปริมาณ
ผลผลิตตอไรของขาวหอม
มะลิในพ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด (วข.
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห) 

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

400,000 ผลผลิตเฉล่ียของ
ขาวหอมมะลิใน
พ้ืนที่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

400,000 ผลผลิตเฉล่ียของ
ขาวหอมมะลิใน
พ้ืนที่อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

400,000 ผลผลิตเฉล่ียของขาว
หอมมะลิในพ้ืนที่
อำเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

400,000 ผลผลิตเฉล่ียของ
ขาวหอมมะลิใน
พ้ืนที่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

400,000 ผลผลิตเฉล่ียของ
ขาวหอมมะลิใน
พ้ืนที่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

 F1A2/ F2A4 

F1A2 35. การสำรวจพันธุขาว
พ้ืนเมือง ในพ้ืนที่ทุงกุลา
รองไห เพ่ือการอนุรักษ 
และสรางมูลคาเพ่ิมดวย
แนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค นำสูการพัฒนา

พ้ืนที่ทุงกลารองไห 
ครอบคลุม 5 จังหวัด
(รอยเอ็ด, มหาสารคาม
,ศรีสะเกษ,สุรินทร,ยโสธร) 

500,000 1) พันธุขาว
พ้ืนเมืองในแตละ
ภูมินิเวศน  
2) แนวทางการเพ่ิม
มูลคาของขาว
พ้ืนเมือง ภายใต
แนวทางเศรษฐกิจ

500,000 1) พันธุขาว
พ้ืนเมืองในแตละ
ภูมินิเวศน  
2) แนวทางการ
เพ่ิมมูลคาของขาว
พ้ืนเมือง ภายใต
แนวทางเศรษฐกิจ

500,000 1) พันธุขาวพ้ืนเมือง
ในแตละภูมินิเวศน 
2) แนวทางการเพ่ิม
มูลคาของขาว
พ้ืนเมือง ภายใต
แนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค เพ่ือ

500,000 1) พันธุขาวพ้ืนเมือง
ในแตละภูมินิเวศน 
2) แนวทางการเพ่ิม
มูลคาของขาว
พ้ืนเมือง ภายใต
แนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค เพ่ือ

500,000 1) พันธุขาว
พ้ืนเมืองในแตละ
ภูมินิเวศน  
2) แนวทางการเพ่ิม
มูลคาของขาว
พ้ืนเมือง ภายใต
แนวทางเศรษฐกิจ

 F1A2/ F2A4 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ที่ยั่งยืน       (วข.รอยเอ็ด 
ณ ทุงกุลารองไห) 

สรางสรรค เพ่ือ
ความยั่งยืนของ
ชุมชน 

สรางสรรค เพ่ือ
ความยั่งยืนของ
ชุมชน 

ความยั่งยืนของ
ชุมชน 

ความยั่งยืนของ
ชุมชน 

สรางสรรค เพ่ือ
ความยั่งยืนของ
ชุมชน 

F1A2 36. โครงการสำรวจดัชนี
บงชี้ผลผลิตของขาวหอม
มะลิหอมมะลิทุงกุลารองไห
(วข.รอยเอ็ด ณ ทุงกุลา
รองไห) 

อำเภอสุวรรณภูม ิจังหวัด
รอยเอ็ด 

250,000 พ้ืนที ่อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

250,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

300,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

300,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

350,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

 F1A2/ F2A4 

F1A2 37. โครงการสำรวจและ
รวบรวมพืชสมุนไพรในเขต
พ้ืนที่ทุงกุลารองไห (วข.
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห) 

พ้ืนที่ทุงกุลารองไห จ.
รอยเอ็ด มหาสารคาม 
ยโสธร บุรีรัมย 

450,000 สำรวจและเก็บ
รวบรวมพืช
สมุนไพรในพ้ืนที่ทุง
กุลารองไห 

450,000 สำรวจและเก็บ
รวบรวมพืช
สมุนไพรในพ้ืนที่
ทุงกุลารองไห 

450,000 สำรวจและเก็บ
รวบรวมพืชสมุนไพร
ในพ้ืนที่ทุงกุลา
รองไห 

450,000 สำรวจและเก็บ
รวบรวมพืชสมุนไพร
ในพ้ืนที่ทุงกุลา
รองไห 

450,000 สำรวจและเก็บ
รวบรวมพืช
สมุนไพรในพ้ืนที่ทุง
กุลารองไห 

 F1A2/ F1A3 

  รวม  37  โครงการ  5,796,900  6,134,000  5,834,000  5,534,000  6,134,000   
F1A3 1. โครงการขยายพันธุ 

กวาวคำ (Butea 
monosperma) เพ่ือการ
อนุรักษ (วข.รอยเอ็ด ณ 
ทุงกุลารองไห) 

พ้ืนที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ทั้ง 5 วิทยาเขต 

500,000 ขยายพันธุ กวาวคำ 
(Butea 
monosperma)
และนำสงเพ่ือการ
อนุรักษ ในแตละ
วิทยาเขตของ มทร.
อีสาน  

500,000 ขยายพันธุ กวาว
คำ (Butea 
monosperma) 
และนำสงเพ่ือการ
อนุรักษ ใหกับศูนย
ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ทั่วประเทศ 

500,000 ขยายพันธุ กวาวคำ 
(Butea 
monosperma) 
และนำสงเพ่ือการ
อนุรักษ ใหกับศูนย
ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ.  
ทั่วประเทศ 

500,000 ขยายพันธุ กวาวคำ 
(Butea 
monosperma) 
และนำสงเพ่ือการ
อนุรักษ ใหกับศูนย
ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ทั่วประเทศ 

500,000 ขยายพันธุ กวาวคำ 
(Butea 
monosperma) 
และนำสงเพ่ือการ
อนุรักษ ใหกับศูนย
ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ทั่วประเทศ 

  

F1A3 2. โครงการรวบรวมและ
อนุรักษกลวยสายพันธุ
พ้ืนเมืองในสภาพปลอด
เชื้อ (นครราชสีมา) 

ตำบลหนองระเวียง 
อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

35,600 กลวยสายพันธุ
พ้ืนเมือง 10 สาย
พันธุ 

                F1A2/ F1A3 

F1A3 3. การศึกษาและปลูกพันธุ
หมอนเพ่ือพัฒนาเปนไม
ประดับในงานภูมิทัศน  
(วข. สุรินทร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร 

    75,000 ไดพันธุหมอนที่
เหมาะสมเปนไม
ประดับ 

75,000 ไดพันธุหมอนที่
เหมาะสมเปนไม
ประดับ 

75,000 ไดพันธุหมอนที่
เหมาะสมเปนไม
ประดับ 

75,000 ไดพันธุหมอนที่
เหมาะสมเปนไม
ประดับ 

F1A3/ F2A4 

F1A3 4. การขยายพันธุขาวหอม
มะลิที่มีผลผลิตสูง (วข.
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห) 

  400,000 เพ่ิมปริมาณขาว
หอมมะลิที่มีผลผลิต
สูง จำนวน 1,000 
กิโลกรัม  

400,000 เพ่ิมปริมาณขาว
หอมมะลิที่มี
ผลผลิตสูง จำนวน 
1,000 กิโลกรัม  

400,000 เพ่ิมปริมาณขาวหอม
มะลิที่มีผลผลิตสูง 
จำนวน 1,000 
กิโลกรัม  

400,000 เพ่ิมปริมาณขาว
หอมมะลิที่มีผลผลิต
สูง จำนวน 1,000 
กิโลกรัม  

400,000 เพ่ิมปริมาณขาว
หอมมะลิที่มี
ผลผลิตสูง จำนวน 
1,000 กิโลกรัม    

F1A3 5. การเก็บรักษาสายพันธุ
โดยวิธีทางชีวโมเลกุล 
พันธุขาวพ้ืนเมือง บริเวณ

พ้ืนที่รอบศูนยอนุรักษ 
และพัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

350,000 1.เพ่ือสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ

250,000 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ

              



แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 975 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รอบศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง อนุรักษพัฒนา 
และใชประโยชน
ทรัพยากรอยางยั่งยืน  
(นครราชสีมา) 

ตอนกลาง ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพ่ือสกัดเก็บ
รักษาในรูปสาร
พันธุกรรม (DNA) 
เพ่ือการนําไปใช
ประโยชน 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือเก็บรักษา
ในรูปสาร
พันธุกรรม (DNA) 
เพ่ือการนําไปใช
ประโยชนเชน การ
วิเคราะหหลาย
พิมพดีเอ็นเอ การ
ปรับปรุงพันธุขาว
พ้ืนเมือง อยาง
นอย 2 สายพันธุ 

F1A3 6. การขยายพันธุและเก็บ
รักษาขาวพันธุพ้ืนเมือง  
จ.นครราชสีมา                
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

50,000 ขยายพันธุขาวพันธุ
พ้ืนเมือง อยางนอย 
2 สายพันธุเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุขาว
พันธุพ้ืนเมือง อยาง
นอย 2 สายพันธุ 

50,000 ขยายพันธุขาวพันธุ
พ้ืนเมือง อยาง
นอย 2 สายพันธุ
เก็บรักษาเมล็ด
พันธุขาวพันธุ
พ้ืนเมือง อยาง
นอย 2 สายพันธุ 

50,000 ขยายพันธุขาวพันธุ
พ้ืนเมือง อยางนอย 
2 สายพันธุเก็บรักษา
เมล็ดพันธุขาวพันธุ
พ้ืนเมือง อยางนอย 
2 สายพันธุ 

          

F1A3 7. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมกลวยสายพันธุ
ตางๆ (นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

20,000 1.มีแปลงรวบรวม
กลวยแตละสาย
พันธุ 2.เพ่ือเปนฐาน
การเรียนรูการ
อนุรักษและ
รวบรวมสายพันธุ
กลวย      3. เพ่ือ
เขารวมสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

20,000 1.มีแปลงรวบรวม
กลวยแตละสาย
พันธุ 2.เพ่ือเปน
ฐานการเรียนรูการ
อนุรักษและ
รวบรวมสายพันธุ
กลวย      3. เพ่ือ
เขารวมสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

20,000 1.มีแปลงรวบรวม
กลวยแตละสายพันธุ 
2.เพ่ือเปนฐานการ
เรียนรูการอนุรักษ
และรวบรวมสาย
พันธุกลวย      3. 
เพ่ือเขารวมสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

20,000 1.มีแปลงรวบรวม
กลวยแตละสาย
พันธุ 2.เพ่ือเปนฐาน
การเรียนรูการ
อนุรักษและ
รวบรวมสายพันธุ
กลวย      3. เพ่ือ
เขารวมสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

20,000 1.มีแปลงรวบรวม
กลวยแตละสาย
พันธุ 2.เพ่ือเปน
ฐานการเรียนรูการ
อนุรักษและ
รวบรวมสายพันธุ
กลวย      3. เพ่ือ
เขารวมสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A3 8. เพาะขยายพันธุตน
กลวยสายพันธุพ้ืนเมืองใน
สภาพปลอดเชื้อ  
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

    50,000 ตนกลวยสายพันธุ
พ้ืนเมืองลักษณะ
ปลอดเชื้อ 200 ตน 

50,000 ตนกลวยสายพันธุ
พ้ืนเมืองลักษณะ
ปลอดเชื้อ 200 ตน 

50,000 ตนกลวยสายพันธุ
พ้ืนเมืองลักษณะ
ปลอดเชื้อ 200 ตน 

50,000 ตนกลวยสายพันธุ
พ้ืนเมืองลักษณะ
ปลอดเชื้อ 200 ตน 

  

F1A3 9. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมผักพ้ืนบานสาย
พันธุตางๆ  (นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
และ อบต.หนองระเวียง 

    200,000 มีแปลงรวบรวมผัก
พ้ืนบานแตละสาย
พันธุ 

200,000 มีแปลงรวบรวมผัก
พ้ืนบานแตละสาย
พันธุ 

200,000 มีแปลงรวบรวมผัก
พ้ืนบานแตละสาย
พันธุ 

      

F1A3 10. ปลูกรักษาผักพ้ืนบาน
กรณีศึกษา : ผักอีนูน 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
และ อบต.หนองระเวียง 

    100,000 มีแปลงรวบรวมผัก
อีนูน 5 ไร 

100,000 มีแปลงรวบรวมผัก
อีนูน 5 ไร 

100,000 มีแปลงรวบรวมผัก
อีนูน 5 ไร 

100,000 มีแปลงรวบรวมผัก
อีนูน 5 ไร 

  

F1A3 11. ปลูกรักษาสวนผัก
พ้ืนบานและสมุนไพรเฉลิม
พระเกียรติ ๗๒ พรรษา            
(วข.สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 350,000 พ้ืนที่ 50 ไร 350,000 พ้ืนที่ 50 ไร 350,000 พ้ืนที่ 50 ไร 350,000 พ้ืนที่ 50 ไร 350,000 พ้ืนที่ 50 ไร   

F1A3 12. โครงการปลูกรักษา
สวนปาภูมิรักษ  (วข.
สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 80,000 พ้ืนที ่10 ไร 80,000 พ้ืนที ่10 ไร 80,000 พ้ืนที ่10 ไร 80,000 พ้ืนที่ 10 ไร 80,000 พ้ืนที่ 10 ไร   

F1A3 13. โครงการปลูกรักษา
สวนปาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯพ้ืนที่
ประมาณ   5 ไร   (วข.
สกลนคร) 

คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

80,000 พ้ืนที ่5 ไร 80,000 พ้ืนที ่5 ไร 80,000 พ้ืนที ่5 ไร 80,000 พ้ืนที่ 5 ไร 80,000 พ้ืนที่ 5 ไร   
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A3 14. โครงการปลูกรักษา
สวนมเหสักข-สักสยามิ
นทร พ้ืนที่ ประมาณ 5 ไร          
(วข.สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
และคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

50,000 พ้ืนที ่5 ไร 50,000 พ้ืนที ่5 ไร 50,000 พ้ืนที ่5 ไร 50,000 พ้ืนที่ 5 ไร 50,000     

F1A3 15. ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช เมา กรุงเขมา คราม ท่ี
สำรวจรวบรวมไดจาก
โครงการ  (วข.สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 300,000 พ้ืนที่ 50 ไร 300,000 พ้ืนที่ 50 ไร 300,000 พ้ืนที่ 50 ไร 300,000 พ้ืนที่ 50 ไร 300,000     

F1A3 16. โครงการปลูกรักษา
สวนมเหสักข-สักสยามิ
นทร วิทยาเขตสุรินทร               
(วข.สุรินทร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

50,000 พ้ืนที่ 5 ไร 50,000 พ้ืนที่ 5 ไร 50,000 พ้ืนที่ 5 ไร 50,000 พ้ืนที่ 5 ไร 50,000 พ้ืนที่ 5 ไร   

F1A3 17. ปลูกรักษาขาว
พ้ืนเมืองสุรินทรและหมอน 
(วข.สุรินทร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

150,000 ขาว 5 ไร หมอน 3 
ไร 

150,000 ขาว  5 ไร  หมอน 
3 ไร 

150,000 ขาว 5 ไร หมอน 3 
ไร 

100,000 ขาว  5 ไร  หมอน 
3 ไร 

100,000 ขาว 5 ไร  หมอน 
3 ไร 

  

F1A3 18. โครงการปลูกและ
ขยายพันธุพืช 100,000 
ตน (วข.รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

450,000 พ้ืนที ่มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

450,000 พ้ืนที ่มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

450,000 พ้ืนที ่มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

450,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

450,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

  

F1A3 19. โครงการผลิตเมล็ด
พันธุขาวหอมมะลิ GI 
คุณภาพดี (วข.รอยเอ็ด ณ 
ทุงกุลารองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

200,000 พ้ืนที ่มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

250,000 พ้ืนที ่มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

250,000 พ้ืนที ่มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

250,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

300,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

  

F1A3 20. โครงการจัดทำสวน
สมุนไพรในวิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 
(วข.รอยเอ็ด ณ ทุงกุลา
รองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

450,000 รวบรวมและปลูก
พืชสมุนไพรในพ้ืนที่
วิทยาเขตรอยเอ็ด 
ณ ทุงกุลารองไห 

450,000 รวบรวมและปลูก
พืชสมุนไพรใน
พ้ืนที่วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลา
รองไห 

450,000 รวบรวมและปลูกพืช
สมุนไพรในพ้ืนที่
วิทยาเขตรอยเอ็ด ณ 
ทุงกุลารองไห 

450,000 รวบรวมและปลูก
พืชสมุนไพรในพ้ืนที่
วิทยาเขตรอยเอ็ด 
ณ ทุงกุลารองไห 

450,000 รวบรวมและปลูก
พืชสมุนไพรในพ้ืนที่
วิทยาเขตรอยเอ็ด 
ณ ทุงกุลารองไห 

  

  รวม  20  โครงการ  3,515,600  3,855,000  3,605,000  3,505,000  3,355,000   



หนา 978                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 1. โครงการศึกษา
คุณสมบัติแปงจากกลวย
เพ่ือพัฒนา  
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

        200,000 เพ่ือศึกษาคุณบัติ
ของแปงกลวย
สำหรับตอยอด
พัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ที่สามารถสงเสริม
ใหกับชุมชนเพ่ือการ
สรางรายได 

200,000 เพ่ือนำขอมูลที่ได
จากการศึกษาคุณ
บัติของแปงกลวย 
มาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑทดลอง 
และสงเสริมใหกับ
ชุมชนเพ่ือการสราง
รายได 

200,000 เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑจากแปง
กลวยใหเกิดความ
หลากหลายและใช
ประโยชนสูงสุดแก
ชุมชน และสงเสริม
ใหเปนรายไดของ
ครัวเรือน 

  

F2A4 2. การคัดเลือกชนิดและ
สายพันธุของยานาง และ
ยานางแดง ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา ที่มีศักยภาพ
ในการผลิต xylan เพ่ือ
พัฒนาเปน Food 
ingredient 
(นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - มทร. อีสาน 

600,000 1.อุตสาหกรรม
อาหารและกลุม
ผูประกอบการ
ระดับ SME 

                

  

F2A4 3. การรวบรวมชนิดและ
สายพันธุของพืชตระกูลขิง
ขา ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา ที่มีปริมาณ
สารออกฤทธิ์ทางยาใน
ปริมาณสูง  (นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - มทร. อีสาน 

600,000 1.อุตสาหกรรม
อาหารและกลุม
ผูประกอบการ
ระดับ SME 

                F1A2/ F1A3/ F2A4 

F2A4 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ
สูตรตนแบบของการดอง 
และตนแบบของน้ำผัก
อีนูนพรอมด่ืม  
(นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. - มทร.อีสาน และ
คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

            400,000 เพ่ือพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑผักอีนูนที่
พบในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหวัด
นครราชสีมาใหเกิด
ความหลากหลาย
สำหรับการบริโภค
และยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑผัก
อีนูนใหมีอายุ
ยาวนานมากขึ้น 

      

F2A4 5. ตรวจลักษณะทาง
พันธุกรรมพืชทองถิ่นใน

จังหวัดสกลนคร 200,000 วานสมุนไพรในวงศ 
ขิง ขา 

200,000 ขาวสีพ้ืนเมือง 200,000 ไมผลทองถิ่น 200,000 ผักทองถิ่น 200,000 พืชหัวทองถิ่น 
 



แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 979 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ระดับโมเลกุล (วข.
สกลนคร) 

F2A4 6. การปรับปรุงคุณภาพ
ฟางขาวเพ่ือใชเปนแหลง
อาหารหยาบสำหรับสัตว
เคี้ยวเอ้ือง (วข.รอยเอ็ด ณ 
ทุงกุลารองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 
และฟารมเกษตรกรใน
บริเวณใกลเคียง 

500,000 1) ฟางขาวมีคุณคา
ทางโภชนะเพ่ิมขึ้น 
2) สัตวสามารถใช
ประโยชนจากฟาง
ขาวและเพ่ิมผลผลิต
ได 

500,000 1) ฟางขาวมี
คุณคาทางโภชนะ
เพ่ิมขึ้น 2) สัตว
สามารถใช
ประโยชนจากฟาง
ขาวและเพ่ิม
ผลผลิตได 

500,000 1) ฟางขาวมีคุณคา
ทางโภชนะเพ่ิมขึ้น 
2) สัตวสามารถใช
ประโยชนจากฟาง
ขาวและเพ่ิมผลผลิต
ได 

500,000 1) ฟางขาวมีคุณคา
ทางโภชนะเพ่ิมขึ้น 
2) สัตวสามารถใช
ประโยชนจากฟาง
ขาวและเพ่ิมผลผลิต
ได 

500,000 1) ฟางขาวมีคุณคา
ทางโภชนะเพ่ิมขึ้น 
2) สัตวสามารถใช
ประโยชนจากฟาง
ขาวและเพ่ิม
ผลผลิตได 

 

F2A4 7. โครงการคัดเลือก
จุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ
ในการสงเสริมการ
เจริญเติบโตของขาวหอม
มะลิทุงกุลารองไห GI (วข.
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

300,000 - พ้ืนที ่อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

350,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

400,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

400,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

450,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

  

F2A4 8. การใชปุยหมักชีวภาพ
เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิม
ผลผลิตเมล็ดพันธุขาวหอม
มะลิอินทรีย (วข.รอยเอ็ด 
ณ ทุงกุลารองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห  

212,600 เพ่ิมความอุดม
สมบูรณใหกับดิน 
และทำใหดินมี
กำลังการผลิตที่
เพียงพอโดยไมใช
ปุยเคมี และเพ่ิม
ผลผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวอินทรีย 

212,600 เพ่ิมความอุดม
สมบูรณใหกับดิน 
และทำใหดินมี
กำลังการผลิตที่
เพียงพอโดยไมใช
ปุยเคมี และเพ่ิม
ผลผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวอินทรีย 

212,600 เพ่ิมความอุดม
สมบูรณใหกับดิน 
และทำใหดินมีกำลัง
การผลิตที่เพียงพอ
โดยไมใชปุยเคมี 
และเพ่ิมผลผลิต
เมล็ดพันธุขาว
อินทรีย 

212,600 เพ่ิมความอุดม
สมบูรณใหกับดิน 
และทำใหดินมีกำลัง
การผลิตที่เพียงพอ
โดยไมใชปุยเคมี 
และเพ่ิมผลผลิต
เมล็ดพันธุขาว
อินทรีย 

212,600 เพ่ิมความอุดม
สมบูรณใหกับดิน 
และทำใหดินมี
กำลังการผลิตที่
เพียงพอโดยไมใช
ปุยเคมี และเพ่ิม
ผลผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวอินทรีย 

  

F2A4 9. การพัฒนาผลิตภัณฑ
โจกก่ึงสำเร็จรูปสูตรเกลือ
ต่ำจากปลายขาวหักของ
ขาวพันธุพ้ืนเมือง  
จ.นครราชสีมา                      
(นครราชสีมา) 

  200,000 1.เพ่ิมคุณคาใหกับ
ปลายขาวหักและ
สงเสริมการปลูกขาว
พันธุพ้ืนเมือง จ.
นครราชสีมา 
2.ขอมูล
สวนประกอบทาง
เคมีและฤทธิ์การ
ตานอนุมูลอิสระของ
ปลายขาวหักพันธุ
พ้ืนเมือง จ.
นครราชสีมา 

                  



หนา 980                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 10. การผลิตเสนหมี่โคราช
ที่เปนอัตลักษณจากแปง
ขาวและผลพลอยไดจาก
ขาวพันธุพ้ืนเมือง จังหวัด
นครราชสีมา   
(นครราชสีมา) 

คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

320,000 ตนแบบผลิตภัณฑ
เสนหมี่โคราชที่
เปนอัตลักษณจาก
แปงขาวและผล
พลอยไดจากขาว
กลองสีพันธุ
พ้ืนเมืองของจังหวัด
นครราชสีมา ที่มี
คุณคาทาง
โภชนาการและมี
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 

                  

F2A4 11. การผลิตเคร่ืองด่ืม
ธัญญาหารสำเร็จรูปแบบผง
จากแปงขาวทนยอยและ
ผลพลอยไดจากขาวพันธุ
พ้ืนเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  
(นครราชสีมา) 

คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

280,000 ตนแบบผลิตภัณฑ
เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร
สำเร็จรูปแบบผง
จากแปงขาวและผล
พลอยไดจากจาก
ขาวกลองสีพันธุ
พ้ืนเมืองของจังหวัด
นครราชสีมา ที่มี
คุณคาทาง
โภชนาการและมี
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 

                  

F2A4 12. การผลิตแปงทนยอย
จากมันเลือด (low GI) เพ่ือ
ผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ
สำหรับผูที่ตองการควบคุม
ระดับน้ำตาลในเลือด 
(นครราชสีมา) 

คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

310,000 แปงจากมันเลือดที่มี
คุณสมบัติทนตอการ
ยอยและมีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ- ตนแบบ
ผลิตภัณฑอาหารเชิง
หนาที่ที่มีคาดัชนี
น้ำตาลต่ำ (low GI) 
และมีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 

                  

F2A4 13. ความสัมพันธระหวาง
สัณฐานวิทยาระดับเซลล
กับคุณภาพของแปงและ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน
ขาวพ้ืนเมืองโคราช      
(นครราชสีมา) 

จังหวัดนครราชสีมา 100,000 เพ่ือทราบถึงลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา กายวิภาค
และเซลล ของขาว
พ้ืนเมืองโคราช 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 14. การพัฒนาผลิตภัณฑ
แยมผลไมเสริมขาวพันธุ
พ้ืนเมืองของ จ. 
นครราชสีมา      
(นครราชสีมา) 

คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 

200,000 1. สูตรที่เหมาะสม
ในการผลิตแยม
ผลไมเสริมขาวพันธุ
พ้ืนเมืองของ จ. 
นครราชสีมา 
2. ปริมาณ
สารสำคัญ และฤทธิ์
ทางชีวภาพของ
ผลิตภัณฑแยมผลไม
เสริมขาวพันธุ
พ้ืนเมือง 

                  

F2A4 15. การพัฒนาผลิตภัณฑ
แตมสีแกมและริมฝปาก
จากขาวพ้ืนเมือง 
นครราชสีมา 
(นครราชสีมา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 

300,000 ไดตำรับที่มีความคง
ตัวของฤทธิ์ชีวภาพ
และกายภาพ 

                  

F2A4 16. การผลิตขาวแดง 
(Angkak) จากเชื้อราสาย
พันธุ Monascus spp. 
ดวยการใชขาวพันธุ
พ้ืนเมือง จ. นครราชสีมา  
เปนวัตถุดิบ   
(นครราชสีมา) 

นครราชสีมา 350,000 1. พ่ือสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. ไดสายพันธุเชื้อรา 
Monascus spp. ที่
มีประสิทธิภาพสูงใน
การผลิตขาวแดง 

                  

F2A4 17. การพัฒนาผลิตภัณฑ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจาก
เชื้อราดวยการใชขาวพันธุ
พ้ืนเมือง จ. นครราชสีมา 
เปนวัตถุดิบ  
(นครราชสีมา) 

นครราชสีมา 350,000 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. ไดสายพันธุเชื้อรา
ผลิตแอลกอฮอล
ปริมาณสูงโดยการ

                  



หนา 982                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ใชขาวพันธุพ้ืนเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
เปนวัตถุดิบ 

F2A4 18. การใชสมุนไพรในการ
ควบคุมแมลงในขาวสาย
พันธุพืชเมือง      
(นครราชสีมา) 

จังหวัดนครราชสีมา 500,000 ทราบชนิดของ
สมุนไพรในการการ
ควบคุมแมลงใน
ขาวสารพันธุพืช
เมือง 

                  

F2A4 19. การพัฒนาไอศกรีม
โยเกิรตขาวหมักจากขาว
พันธุพ้ืนเมืองจังหวัด 
นครราชสีมา 
(นครราชสีมา) 

จังหวัด 
นครราชสีมา 

50,000 1. ศึกษาสภาวะการ
หมักขาวของพันธุ
ขาวพ้ืนเมืองจังหวัด
นคราชสีมา 
2. ตรวจสอบ
คุณสมบัติทางเคมี 
จุลินทรีย ปริมาณ
แอลกอฮอล 

                  

F2A4 20. การพัฒนาฟลม
บริโภคไดจากขาวพันธุ
พ้ืนเมืองโคราชและการ
ประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑ
อาหาร (นครราชสีมา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

280,000 1. ไดองคความรูใน
การผลิตฟลมบริโภค
ไดจากขาวพันธุ
พ้ืนเมืองโคราช และ
สมบัติของฟลม
บริโภคไดจากขาว
พันธุพ้ืนเมืองโคราช 
2.  ไดตนแบบ
ผลิตภัณฑฟลม
บริโภคไดจากขาว
พันธุพืชเมืองโคราช 
3. ทราบผลของการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ
อาหารแหงท่ีบรรจุ
ในซองบรรจุภัณฑ
บริโภคไดจากขาว
พันธุพืชเมืองโคราช 

                  

F2A4 21. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ขาวพองเพ่ือสุขภาพจาก
ขาวพันธุพ้ืนเมือง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 

150,000 1.  สภาวะที่
เหมาะสมในการ
ผลิตภัณฑขาวพอง
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จ.นครราชสีมา              
(นครราชสีมา) 

เพ่ือสุขภาพจากขาว
พันธุพ้ืนเมือง จ.
นครราชสีมา.     
2. สูตรที่เหมาะสม
ในการผลิตภัณฑขาว
พองเพ่ือสุขภาพจาก
ขาวพันธุพ้ืนเมือง จ.
นครราชสีมาคุณคา
ทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑขาวพอง
เพ่ือสุขภาพจากขาว
พันธุพ้ืนเมือง จ.
นครราชสีมา 

F2A4 22. การศึกษา
กระบวนการผลิต
น้ำสมสายชูหมักจากขาว
ฮางงอกพันธุพ้ืนเมือง
โคราช  (นครราชสีมา) 

จังหวัดนครราชสีมา 500,000 สามารถผลิต
น้ำสมสายชูหมักจาก
ขาวฮางงอกพันธุ
พ้ืนเมืองโคราช 

                  

F2A4 23. การเพ่ิมมูลคาวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร
จากขาวพ้ืนเมืองเพ่ือการ
เพาะเล้ียงจุลินทรียการ
ผลิตชีวผลิตภัณฑและ
เชื้อเพลิงชีวภาพ 
(นครราชสีมา) 

จังหวัดนครราชสีมา 200,000 1.การศึกษา
เปรียบเทียบวัสดุ
เหลือทิ้งทาง
การเกษตรจากขาว
พ้ืนเมืองเพ่ือใชใน
การเพาะเล้ียง
จุลินทรีย 
2.การศึกษาสภาวะ
การยอยวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร
จากขาวพ้ืนเมืองเพ่ือ
การเพาะเล้ียง
จุลินทรียและการ
ผลิตชีวผลิตภัณฑ 

                  

F2A4 24. โครงการ การสราง
มูลคาเพ่ิมมันพ้ืนเมืองเพ่ือ
ประยุกตใชในการผลิต
อาหารเล้ียงจุลินทรีย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 250,000 1.เพ่ือสนอง
พระราชดําริใน
โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก

                  



หนา 984                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สำเร็จรูป      
(นครราชสีมา) 

พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เปรียบเทียบชนิด
ของมันพ้ืนเมืองวงศ 
Dioscoreaceae ที่
สงเสริมการเจริญ
ของจุลินทรียจำพวก
ราและยีสต           
3.ศึกษาสภาวะการ
ยอยมันพ้ืนเมืองวงศ 
Dioscoreaceae 
เพ่ือการเพาะเล้ียง
จุลินทรีย     

F2A4 25. การพัฒนาชีวภัณฑ
จากแบคทีเรียทนแลงสาย
พันธุทองถิ่นเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตขาวพ้ืนเมือง                
(นครราชสีมา) 

จังหวัดนครราชสีมา 300,000 1. เพ่ือการอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรแบคทีเรีย
ทนแลงสายพันธุ
ทองถิ่น        2. ได
สูตรชีวภัณฑจาก
แบคทีเรียทนแลง
สายพันธุทองถิ่นเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตขาว
พ้ืนเมือง อยางนอย 
1 สูตร เพ่ือนําไปสู
การอนุรักษและใช
ประโยชนไดอยาง
ยั่งยืน 

                  

F2A4 26. การพัฒนาชีวภัณฑ
สำหรับขาวพ้ืนเมืองจาก
แบคทีเรียผลิตเอ็กโซโพลี
แซคคาไรด       
(นครราชสีมา) 

จังหวัดนครราชสีมา 300,000 1. เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรแบคทีเรีย
ผลิตเอ็กโซโพลีแซค
คาไรด 
2. ทราบผลของ
แบคทีเรียผลิตเอ็กโซ
โพลีแซคคาไรดตอ
การปรับตัวใหทนตอ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สภาพแวดลอมของ
ขาวพ้ืนเมือง 
3. ทราบแนวโนม
การนำแบคทีเรีย
ผลิตเอ็กโซโพลีแซค
คาไรดไปผลิตเปน
ปุยชีวภาพ 

F2A4 27. การศึกษาคุณสมบัติ
ของขาวพันธุพ้ืนเมือง
โคราชและน้ำหมักขาวเพ่ือ
การพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
บำรุงผิว (นครราชสีมา) 

จังหวัดนครราชสีมา 300,000 1.เพ่ือการอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรขาวพันธุ
พ้ืนเมืองโคราช 
2.ทราบถึงผลของผล
ของสารสกัดจาก
ขาว และน้ำหมัก
ขาวที่มีตอ
กระบวนการที่
เก่ียวของกับการ
บำรุงผิว เชน 
คุณสมบัติในการ
ตานร้ิวรอย ยับยั้ง
การสรางเอนไซมไท
โรซิเนส และการ
ตานอนุมูลอิสระ 

                  

F2A4 28. ศึกษาฤทธิ์ของมัน
พ้ืนเมือง Dioscorea spp. 
ตอการยับยั้งเซลลมะเร็ง        
(นครราชสีมา) 

จังหวัดนครราชสีมา 300,000 1.เพ่ือการอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรมัน
พ้ืนเมือง Dioscorea 
spp 
2. ทราบถึงฤทธิ์ของ
มันพ้ืนเมือง ในการ
ตานเซลลมะเร็ง
ทราบถึงกลไกในการ
ตานเซลลมะเร็งของ
มันพ้ืนเมือง เชน 
การตานการแบง
เซลล การตานการ
เคล่ือนที่ของแซลล 

                  



หนา 986                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

หรือการเพ่ิมการ
ตายของเซลลมะเร็ง 

F2A4 29. การพัฒนาชีวภัณฑ
จากจุลินทรียทองถิ่นเพ่ือ
สงเสริมการเจริญเติบโต
ของมันพ้ืนเมือง   
(นครราชสีมา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 

250,000 1. เพ่ือการอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรจุลินทรีย
ทองถิ่น 
2. ไดชีวภัณฑจาก
จุลินทรียทองถิ่นที่
แยกจากมันพ้ืนเมือง
ไดสูตรชีวภัณฑอยาง
นอย 1 สูตรที่
สงเสริมการ
เจริญเติบโตมัน
พ้ืนเมือง 

                  

F2A4 30. การผลิตน้ำมันรำขาว
สกัดเย็นจากขาวพันธุ
พ้ืนเมืองโคราชและการ
ประยุกตใชเปน
สวนประกอบใน
เคร่ืองสำอาง       
(นครราชสีมา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 

400,000 1.ไดน้ำมันรำขาว
สกัดเย็นจากขาว
พันธุพ้ืนเมืองโคราช 
2.ไดผลิตภัณฑ 
เคร่ืองสำอางที่มี
สวนผสมของน้ำมัน
รำขาวสกัดเย็น 
อยางนอย 1 
ผลิตภัณฑ 

                  

F2A4 31. ปริมาณสารสำคัญ
และคุณภาพของแปงของ
ขาวพันธุพ้ืนเมือง จ.
นครราชสีมา ที่แปรรูปโดย
วิธีแตกตางกัน                     
(นครราชสีมา) 

สาขาชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

400,000 1. ชนิดและวิธีการ
แปรรูปที่สงผลตอ
ปริมาณสารสำคัญ
และฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของขาวพันธุ
พ้ืนเมือง 
ชนิดและวิธีการแปร
รูปที่สงผลตอ
คุณภาพของแปง
ของขาวพันธุ
พ้ืนเมือง 

                  

F2A4 32. การผลิตเอนไซม 
Phytase จาก

นครราชสีมา 375,000 1.ไดสายพันธุ
เชื้อจุลินทรียผลิต
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เชื้อจุลินทรียดวยการใช
มันในกลุม Dioscorea 
spp. L. เปนวัตถุดิบ 
(นครราชสีมา) 

เอนไซม Phytase 
ประสิทธิภาพสูงดวย
การใชมันพันธุ
พ้ืนเมือง จ. 
นครราชสีมาเปน
วัตถุดิบ เพ่ือใชใน
กระบวนการผลิต
สารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพสำหรับ
การแพทย 

F2A4 33. การผลิตสารสีของเชื้อ
รา Monascus sp. ดวย
การใชมันในกลุม 
Dioscorea spp. L. เปน
วัตถุดิบ  (นครราชสีมา) 

นครราชสีมา 375,000 ไดสีที่ผลิตจาก
กระบวนการทาง
ชีวภาพโดยเชื้อรา 
Monascus sp. 
ดวยการใชมันพันธุ
พ้ืนเมือง จ. 
นครราชสีมาเปน
วัตถุดิบ สามารถใช
ผสมอาหารซึ่งมี
ความปลอดภัยและ
มีความคงตัวของ
สารสี 

                  

F2A4 34. นวัตกรรมจีโอพอลิ
เมอรบล็อกมวลเบา
รวมกับวัสดุเศษเหลือจาก
นาขาวพันธุพ้ืนเมืองโคราช         
(นครราชสีมา) 

นครราชสีมา 100,000 ไดผลิตภัณฑตนแบบ
จีโอพอลิเมอรบล็อก
มวลเบารวมกับวัสดุ
เศษเหลือจากนาขาว
พันธุพ้ืนเมืองโคราช 
ซึ่งเปนการนำวัสดุ
เศษเหลือจากการทำ
นามาเพ่ิมมูลคา 
และสรางเปน
นวัตกรรมที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 

                  

F2A4 35. โครงการการศึกษา
ความหลากหลายและภูมิ
ปญญาการใชประโยชน
จากสมุนไพรที่สํารวจ 

หนองระ 
เวียง 
จ.นครราชสีมา 

200,000 ทราบชนิดสมุนไพรที่
อยูในพ้ืนที่ปาปกป
กพันธุกรรมพืช

300,000 ทราบเพ่ือใชชนิด
และจำนวนและ
สารออกฤทธิ์

300,000 ทราบปริมาณสาร
ออกฤทธิ์จาก
สมุนไพรที่ใชทดแทน
ยาปฎิชีวนะในสัตวที่

300,000 ถายทอดนวัตกรรม
ที่ไดสูชุมชนโดยการ
อบรมถายทอดสู

200,000    F2A4/ F3A8 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พ้ืนที่ปาปกปกพันธุกรรม
พืชหนองระเวียงเพ่ือใช
ทดแทนยาปฎิชีวนะใน
สัตว  (นครราชสีมา) 

หนองระเวียงเพ่ือใช
ในสัตว 

ทดแทนยาปฎิชีว
นะ 

เหมาะสมโดยการทำ
การทดลองสัตว 

กลุมวิสาหกิจชุมชน
ผูเล้ียงสัตว 

F2A4 36. การคัดเลือกแบคทีเรีย
โปรไบโอติกจากพืชตระกูล
ขิงขาเพ่ือนำมาประยุกตใช
ในการผลิตอาหารเสริม
สุขภาพ  (นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - มทร. อีสาน 

600,000 อุตสาหกรรมอาหาร
และกลุม
ผูประกอบการระดับ 
SME 

                  

F2A4 37. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ผงโรยขาวจากขา ผูรัก
สุขภาพ             
(นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - มทร. อีสาน 

600,000 อุตสาหกรรมอาหาร
และกลุม
ผูประกอบการระดับ 
SME 

                  

F2A4 38. การพัฒนาฟลม
บริโภคไดจากขา 
(นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - มทร. อีสาน 

600,000 อุตสาหกรรมอาหาร
และกลุม
ผูประกอบการระดับ 
SME 

                  

F2A4 39. โครงการ
ประสิทธิภาพของน้ำยา
นางในการควบคุมคุณภาพ
ดานจุลชีววิทยาของ
ผลิตภัณฑขาวเหนียวแกว   
(นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - มทร. อีสาน 
และ อาคาร 34 คณะ
วิทยาศาสตรและศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

600,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้งนำไปสูการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหาร
และกลุม
ผูประกอบการระดับ 
SME 

                  

F2A4 40. โครงการ ชาสมุนไพร
ตานมะเร็งจากกรุงเขมา  
(นครราชสีมา) 

1. สาขาเคมีประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร มทร.อีสาน 
นครราชสีมา      
2. พ้ืนที่ โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. หรือ
ที่สนใจภายในรัศมี 50 
กม.ของหนวยงานฯ 

100,000 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)      
2. เพ่ือศึกษาวิธีการ
ทำชาสมุนไพรจาก
กรุงเขมาเพ่ือใหได
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สารที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
มะเร็ง         
3. เพ่ือศึกษาฤทธิ์
การยับยั้งมะเร็งจาก
ชาสมุนไพรกรุงเขมา     
4. เพ่ือศึกษาสภาวะ
ที่เหมาะสมในการชง
ชาเพ่ือใหไดสารออก
ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งให
มากที่สุด   
5. เพ่ือถายทอด
เทคโนโลยีการทำชา
สมุนไพรจาก
กรุงเขมารวมถึง
วิธีการชงชาใหกับ
บุคคลทั่วไป    
6. นำขอมูลที่ไดไป
เผยแพรใน
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยาหนองระเวียง 

F2A4 41. ผลของแบคทีเรีย
ผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด
ตอการปรับตัวของขาว
พ้ืนเมืองเพ่ือพัฒนาเปนปุย
ชีวภาพ (นครราชสีมา) 

จังหวัดนครราชสีมา 250,000 1.เพ่ือการอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรแบคทีเรีย
ผลิตเอ็กโซโพลีแซค
คาไรด 
2.ทราบผลของ
แบคทีเรียผลิตเอ็กโซ
โพลีแซคคาไรดตอ
การปรับตัวใหทนตอ
สภาพแวดลอมของ
ขาวพ้ืนเมือง.       
3. ทราบแนวโนม
การนำแบคทีเรีย
ผลิตเอ็กโซโพลีแซค
คาไรดไปผลิตเปน
ปุยชีวภาพ 

                  



หนา 990                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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หมายเหต ุ
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F2A4 42. โครงการทำผลิตภัณฑ
ชีวภาพจากกลวย เพ่ือ
ประโยชนทางการเกษตร  
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

25,000 1. เพ่ือเปนการนำ
ตนกลวยที่เหลือจาก
การการคัดแยกหนอ 
และเก็บผลผลิต มา
ใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด          
2. เพ่ือเปน
ผลิตภัณฑทางเลือก
ในการลดปริมาณ
การใชสารเคมีใน
การเกษตร    
3. เพ่ือเปนขอมูลที่
ใชในการสงเสริมให
เกษตรกรไดผลิต
สารชีวภาพจากตน
กลวยไวใชเอง 

20,000 1. เพ่ือเปนการนำ
ตนกลวยที่เหลือ
จากการเก็บผลผลิต 
และการคัดแยก
หนอ มาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด        
2. เพ่ือเปน
ผลิตภัณฑทางเลือก
ในการลดปริมาณ
การใชสารเคมีใน
การเกษตร    
3. เพ่ือเปนขอมูลที่
ใชในการสงเสริมให
เกษตรกรไดผลิต
สารชีวภาพจากตน
กลวยไวใชเอง 

20,000 1. เพ่ือเปนการนำตน
กลวยที่เหลือจากการ
เก็บผลผลิต และการ
คัดแยกหนอ มาใชให
เกิดประโยชนสูงสุด        
2. เพ่ือเปนผลิตภัณฑ
ทางเลือกในการลด
ปริมาณการใช
สารเคมีในการเกษตร   
3. เพ่ือเปนขอมูลที่ใช
ในการสงเสริมให
เกษตรกรไดผลิต
สารชีวภาพจากตน
กลวยไวใชเอง 

20,000 1. เพ่ือเปนการนำ
ตนกลวยที่เหลือจาก
การเก็บผลผลิต 
และการคัดแยก
หนอ มาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด          
2. เพ่ือเปน
ผลิตภัณฑทางเลือก
ในการลดปริมาณ
การใชสารเคมีใน
การเกษตร    
3. เพ่ือเปนขอมูลที่
ใชในการสงเสริมให
เกษตรกรไดผลิต
สารชีวภาพจากตน
กลวยไวใชเอง 

20,000 1. เพ่ือเปนการนำ
ตนกลวยที่เหลือ
จากการเก็บ
ผลผลิต และการ
คัดแยกหนอ มาใช
ใหเกิดประโยชน
สูงสุด          
2. เพ่ือเปน
ผลิตภัณฑ
ทางเลือกในการลด
ปริมาณการใช
สารเคมีใน
การเกษตร    
3. เพ่ือเปนขอมูลที่
ใชในการสงเสริม
ใหเกษตรกรได
ผลิตสารชีวภาพ
จากตนกลวยไวใช
เอง 

  

F2A4 43. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ขนมขบเคี้ยวจากผักอีนูน
ในพ้ืนที่ศูนยอนุรักษ ต. 
หนองระเวียง  อ.เมือง จ. 
นครราชสีมา 
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

200,000 เพ่ือเพ่ิมมูลคาผัก
อีนูนในพ้ืนที่ศูนย
อนุรักษ ต.หนองระ
เวียง โดยการแปร
รูปเปนขนมขบเคี้ยว 
ที่มีประโยชน และ
เพ่ิมทางเลือกใหกับ
ผูที่นิยมบริโภค 

                 

F2A4 44. การพัฒนาผลิตภัณฑ
วาฟเฟลอบกรอบจากผัก
พ้ืนบานในพ้ืนที่ศูนย
อนุรักษ ต. หนองระเวียง 
อ.เมือง จ. นครราชสีมา 
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

        200,000 เพ่ือเพ่ิมมูลคาผัก
พ้ืนบานในพ้ืนที่ศูนย
อนุรักษ ต.หนองระ
เวียง โดยการแปรรูป
เปนขนมขบเคี้ยว ทีม่ี
ประโยชน และเพ่ิม
ทางเลือกใหกับผูที่
นิยมบริโภค
ผลิตภัณฑวาฟเฟล 

         



แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 991 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 45. การพัฒนาผลิตภัณฑ
แผนผักอบกรอบจากผัก
พืชบานในพ้ืนที่ศูนย
อนุรักษ ต. หนองระเวียง 
อ.เมือง จ. นครราชสีมา       
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

        200,000 เพ่ือเพ่ิมมูลคาผัก
พ้ืนบานในพ้ืนที่ศูนย
อนุรักษ     ต.หนอง
ระเวียง โดยการแปร
รูปเปนขนมขบเคี้ยว 
ที่มีประโยชน และ
เพ่ิมทางเลือกใหกับผู
ที่บริโภคผัก 

         

F2A4 46. การพัฒนาชาผักอีนูน 
ในพ้ืนที่ ศูนยอนุรักษฯ 
หนองระเวียง จ. 
นครราชสีมา                   
(นครราชสีมา) 

สาขาวิชาวิศวกรรมหลัง
การเก็บเก่ียวและแปร
สภาพ และ ศูนยอนุรักษ 
ต. หนองระเวียง            
จ. นครราชสีมา  

250,000 เพ่ือพัฒนาชาผัก
อีนูน ในพ้ืนที่ ศูนย
อนุรักษฯ หนองระ
เวียง จ.นครราชสีมา 

                 

F2A4 47. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ชาจากผักพ้ืนบาน ในพ้ืนที่
หนองระเวียง  
จ. นครราชสีมา                
(นครราชสีมา) 

สาขาวิชาวิศวกรรมหลัง
การเก็บเก่ียวและแปร
สภาพ และ ศูนยอนุรักษ 
ต.หนองระเวียง จ.
นครราชสีมา  

            490,000 เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑชาจากผัก
พ้ืนบาน ในพ้ืนที่
หนองระเวียง  จ.
นครราชสีมา 

      

F2A4 48. การศึกษาสารไฮโดร
คอลลอยดที่สกัดไดจากผัก
พ้ืนบาน เพ่ือใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร            
(นครราชสีมา) 

          200,000 เพ่ือสกัดสารไฮโดร
คอลลอยดจากผัก
พ้ืนบาน และนำสาร
ไฮโดรคอลลอยดมา
ใชในอุตสาหกรรม
อาหาร 

         

F2A4 49. การศึกษาสารเคลือบ
ผิวจากผักพ้ืนบานตอการ
เก็บรักษากลวยหอม  
(นครราชสีมา) 

          200,000 เพ่ือเพ่ิมอายุการเก็บ
รักษากลวยหอมโดย
ใชสารเคลือบผิวจาก
ผักพ้ืนบาน 

         

F2A4 50. การพัฒนาผลิตภัณฑ
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพเสริม
ผักอีนูนในพ้ืนที่ศูนย
อนุรักษ ต. หนองระเวียง                 
จ. นครราชสีมา             
(นครราชสีมา) 

สาขาชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
อีสาน และศูนยอนุรักษ ต. 
หนองระเวียง จ. 
นครราชสีมา  

    150,000 เพ่ือผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม
เพ่ือสุขภาพเสริมผัก
อีนูน 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 51. การศึกษาโครงสราง
เซลลและกายวิภาค
สัมพันธกับฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของผักอีนูน 
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

    200,000 เพ่ือศึกษาโครงสราง
เซลล และกาย
วิภาค ที่สัมพันธกับ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของผักอีนูน เพ่ือ
สงเสริมการเปนผัก
ที่มีคุณคาทาง
อาหารสูง 

              

F2A4 52. การพัฒนาเสนขาว
ซอยผสมผักอีนูน 
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

        150,000 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
คุณคาทางอาหารของ
เสนขาวซอยผสมผัก
อีนูน ซึ่งเปนผัก
พ้ืนบาน 

          

F2A4 53. การศึกษาโครงสราง
เซลลและกายวิภาค
สัมพันธกับฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของผักพ้ืนบาน
ตระกูลขิงขา         
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

        250,000 เพ่ือศึกษาโครงสราง
เซลล และกายวิภาค 
ที่สัมพันธกับฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของผัก
พ้ืนบานตระกูลชิงขา
เพ่ือสงเสริมการเปน
ผักที่มีคุณคาทาง
อาหารสูง 

          

F2A4 54. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ผงโรยขาวเสริมผักอีนูน 
ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา         
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

    200,000 1. เพ่ือพัฒนาสูตรที่
เหมาะสมของผง
โรยขาวที่มีผักอีนูน
เปนสวนผสม      
2. เพ่ือวิเคราะห
ฤทธิ์การตานอนุมูล
อิสระของผงโรย
ขาวที่มีผักอีนูนเปน
สวนผสม 

              

F2A4 55. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ผงโรยขาวเสริมผักพ้ืนบาน 
ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา  
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

            200,000 1. เพ่ือพัฒนาสูตรที่
เหมาะสมของผงโรย
ขาวที่มีผักพ้ืนบาน
เปนสวนผสม  
2. เพ่ือวิเคราะห
ฤทธิ์การตานอนุมูล
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อิสระของผงโรยขาว
ที่มีผักพ้ืนบานเปน
สวนผสม 

F2A4 56. การพัฒนาผลิตภัณฑ
เยลล่ีพรีไบโอติกเสริมดวย
ผักอีนูนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา           
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

    250,000 1. เพ่ือศึกษา
ปริมาณน้ำผักอีนูน
ที่เหมาะสมในการ
ผลิตผลิตภัณฑเยลล่ี
ซินไบโอติก  2. 
เพ่ือวิเคราะหฤทธิ์
การตานอนุมูล
อิสระและความ
เปนพรีไบโอติกของ
เยลล่ีที่มีผักอีนูน
เปนสวนผสม 

              

F2A4 57. การพัฒนาผลิตภัณฑ
เยลล่ีพรีไบโอติกเสริมดวย
ผักพ้ืนบานในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา          
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

            250,000 1. เพ่ือศึกษา
ปริมาณน้ำผัก
พ้ืนบานที่เหมาะสม
ในการผลิต
ผลิตภัณฑเยลล่ีซิน
ไบโอติก      2. เพ่ือ
วิเคราะหฤทธิ์การ
ตานอนุมูลอิสระ
และความเปนพรีไบ
โอติกของเยลล่ีที่มี
ผักพ้ืนบานเปน
สวนผสม 

      

F2A4 58. ผลิตภัณฑผักอีนูนตม
แชแข็ง จากพ้ืนที่ศูนย
อนุรักษ ต. หนองระเวียง          
จ. นครราชสีมา             
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

    150,000 เพ่ือการเก็บรักษา
และยืดอายุผักอีนูน 
สำหรับแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑทางดาน
อาหาร 

              

F2A4  59. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ขาวตังผสมผักพ้ืนบานใน
พ้ืนที่ศูนยอนุรักษ              
ต.หนองระเวียง อ.เมือง               

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

            150,000 เพ่ือเพ่ิมมูลคาผัก
พ้ืนบานในพ้ืนที่ศูนย
อนุรักษ ต.หนองระ
เวียง โดยการแปร
รูปเปนขนมขบเคี้ยว 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จ. นครราชสีมา 
(นครราชสีมา) 

และเพ่ิมทางเลือก
ใหกับผูที่นิยม
บริโภคผลิตภัณฑ
ขาวตัง 

F2A4 60. การพัฒนาผักพ้ืนบาน
เซลลเด่ียวเปนอาหารแนว
ใหมเพ่ือสุขภาพ    
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

            250,000 เพ่ือพัฒนาและ
ออกแบบการใชผัก
พ้ืนบานเซลลเด่ียว
ในการสงเสริมการ
เปนอาหารแนวใหม
เพ่ือสุขภาพ 

      

F2A4 61. การพัฒนาผลิตภัณฑ
โจกขาวก่ึงสำเร็จรูปเพ่ือ
สุขภาพเสริมผักอีนูนใน
พ้ืนที่ศูนยอนุรักษ  
ต. หนองระเวียง       
จ.นครราชสีมา   
(นครราชสีมา) 

สาขาชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
อีสาน และศูนยอนุรักษ  
ต. หนองระเวียง       
จ. นครราชสีมา  

    100,000  เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ
โจกขาวก่ึงสำเร็จรูป
เพ่ือสุขภาพเสริมผัก
อีนูน 

100,000 เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ
โจกขาวก่ึงสำเร็จรูป
เพ่ือสุขภาพเสริมผัก
พ้ืนบาน 

          

F2A4 62. ศึกษาแนวทางการใช
ประโยชนสารสำคัญในผัก
พ้ืนบานเพ่ือปรับปรุง
ผลผลิตในสัตวเศษรฐกิจ 
และการสรางสมการ
ทำนายในการควบคมุ
ระดับกรดออกซาลิกใน
กระบวนการเตรียม
วัตถุดิบผักพ้ืนบานเพ่ือการ
ผลิตอาหารสัตว    
(นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. -  
มทร.อีสาน 

    600,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
นำไปสูการพัฒนา
อุตสาหกรรม
อาหารสัตวและ
กลุมผูประกอบการ
ระดับ SME 

200,000 ศึกษาหาคา
โภชนาการ และ
สารสำคัญในผัก
พ้ืนบานโดยการสกัด
และทำใน
หองปฎิบัติการ 

300,000 ศึกษาหาสารสำคัญ
ในผักพ้ืนบานโดย
การสกัดและทำใน
ตัวสัตว 

100,000 นำผลที่ไดถายทอด
องคความรูสูชุมชน 

  

F2A4 63. การพัฒนาผลิตภัณฑ
สุขภาพจากผักพ้ืนบาน  
(นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. -  
หนวยงานฯ และคณะ
วิทยาศาสตรและศิลป
ศาสตร มทร. อีสาน 

    1,000,000 1. ทราบ
องคประกอบทาง
เคมีและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของผัก
พ้ืนบานอยางนอย 
2 ชนิด 
2. ทราบชนิดของ
ผักพ้ืนบานที่มี

800,000 1. ทราบองคประกอบ
ทางเคมีและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของผัก
พ้ืนบานอยางนอย 2 
ชนิด 
2. ทราบชนิดของผัก
พ้ืนบานที่มีศักยภาพ

800,000 1. ทราบ
องคประกอบทาง
เคมีและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของผัก
พ้ืนบานอยางนอย 2 
ชนิด 
2. ไดผลิตภัณฑ
สุขภาพจากผัก

800,000 1. ทราบ
องคประกอบทาง
เคมีและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของผัก
พ้ืนบานอยางนอย 
2 ชนิด 
2. ไดผลิตภัณฑ
สุขภาพจากผัก
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ศักยภาพในการ
พัฒนาเปน
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

ในการพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

พ้ืนบาน อยางนอย 
1 ชนิด 

พ้ืนบาน อยางนอย 
1 ชนิด 

F2A4 64. การพัฒนาชุด
เคร่ืองปนดินเผา ที่มี
สวนผสมกล่ินอโรมาจาก
ผักพ้ืนบาน และชุด
เคร่ืองใชบนโตะอาหาร ที่
พัฒนาบนฐานอัตลักษณ
ภาคอีสาน (นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร อพ. 
สธ. หนวยงานฯ และคณะ
ศิลปศาสตรและอออก
แบบอุตสาหกรรม มทร. 
อีสาน 

    600,000 เพ่ือพัฒนา อนุรักษ 
และตอยอด
ผลิตภัณฑภูมิ
ปญญาทองถิ่น ดวย
นวัตกรรม
เคร่ืองปนดินเผา
ผสมผสานกล่ินไอ
จากผักพ้ืนบาน 

400,000 สรางชิ้นงาน และจัด
แสดงชิ้นงานเพ่ือ
แสดงอัตลักษณ
ผลิตภัณฑชุมชนที่ได
จากโครงการ อพ.สธ. 

          

F2A4 65. การพัฒนาสูตรแชมพู 
สบู ครีมนวดผม จาก
สมุนไพรผักพ้ืนบาน เพ่ือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ
อุปโภคในครัวเรือน                     
(นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร อพ. 
สธ. หนวยงานฯ และคณะ
ศิลปศาสตรและอออก
แบบอุตสาหกรรม มทร. 
อีสาน 

    400,000 เพ่ือพัฒนา 
สรางสรรค
ผลิตภัณฑชุมชน
จากผักพ้ืนบาน 

400,000 เพ่ือพัฒนา ผลิตภัณฑ
ชุมชนจากผักพ้ืนบาน 
และทดสอบ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ
ในระดับชุมชน 

          

F2A4 66. การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากผักพ้ืนบาน เปนน้ำยา
ทำความสะอาดลดการ
เกาะติดของเชื้อจุลินทรีย
ในครัวเรือน 
(นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. - มทร.อีสาน และ
คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร มทร. อีสาน 

    400,000 เพ่ือคัดเลือกและ
ทดสอบสารหรือ
องคประกอบที่มีใน
ผักพ้ืนบานในการ
ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย
ในครัวเรือน 
ทดสอบการใช
สารเคมีสังเคราะห 

400,000 เพ่ือการพัฒนาผัก
พ้ืนบานเปน
ผลิตภัณฑทำความ
สะอาดบานเรือน 
และครัวเรือน ที่ทำได
งาย 

          

F2A4 67. โครงการประเมิน
ความสามารถในการเปน
สวนประกอบสารออกฤทธิ์
ในโทนเนอรของผัก
พ้ืนบาน  จ. นครราชสีมา              
(นครราชสีมา) 

นครราชสีมา     250,000 1.ประเมินศักยภาพ
สารออกฤทธิ์ในการ
เปนสวนประกอบ
ในเวชสำอางของ
ผักพ้ืนบาน 5 ชนิด 

200,000 1.พัฒนาตำรับโทน
เนอรที่มีสวนผสมของ
สารออกฤทธิ์จากพืช
ที่ดีที่สุด 

          

F2A4 68. การใชทรัพยากร
ชีวภาพเพ่ือสงเสริมการ
เจริญเติบโตของผัก
พ้ืนบาน      
(นครราชสีมา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

        150,000 1.เพ่ือคัดแยกและ
ทดสอบ
ความสามารถของ
จุลินทรียในการ
สงเสริมเจริญเติบโต

150,000 1.เพ่ือพัฒนา
รูปแบบปุยชีวภาพพี
จีพีอารสำหรับการ
ผลิตผักพ้ืนบาน
ปลอดภัย 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ของผักอีนูนและผัก
พ้ืนบานอ่ืน อยาง
นอย 1 ชนิด 
2.เพ่ือคัดแยกและ
ทดสอบ
ความสามารถในการ
ยอยสลายวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตรของ
จุลินทรียสำหรับเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตปุยหมักอยาง
นอย 2 สายพันธุ 
3.ไดจุลินทรียที่
เก่ียวของกับการ
สงเสริมการ
เจริญเติบโตของผัก
พ้ืนบาน อยางนอย 3 
สายพันธุ 

2.เพ่ือพัฒนา
รูปแบบหัวเชื้อ
สำหรับเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตปุยหมักอินทรีย
เพ่ือสงเสริมการ
ผลิตผักพ้ืนบาน
ปลอดภัย 

F2A4 69. การพัฒนาผลิตภัณฑ
เสริมอาหารจากผักอีนูน
ผสมเห็ดถั่งเชาสีทองใน
พ้ืนที่ศูนยอนุรักษ ต. 
หนองระเวียง  
จ. นครราชสีมา  
(นครราชสีมา) 

สาขาชีววิทยาประยุกต 
และศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

    150,000 1.เพ่ือพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑเสริม
อาหารจากผักอีนูน
ผสมเห็ดถั่งเชาสี
ทอง      
2.วิเคราะห
สารสำคัญทางยา
ของผลิตภัณฑเสริม
อาหารจากผักอีนูน
ผสมเห็ดถั่งเชาสี
ทอง  

              

F2A4 70. การพัฒนาเอนเนอรยี
บารจากผักอีนูนผสมเห็ด
เศรษฐกิจ ในพ้ืนที่ศูนย
อนุรักษฯ หนองระเวียง        
จ. นครราชสีมา           
(นครราชสีมา) 

สาขาชีววิทยาประยุกต 
และศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

        200,000 1.เพ่ือการพัฒนาเอน
เนอรยีบารจากผัก
อีนูนผสมเห็ด
เศรษฐกิจ       
2. เพ่ือวิเคราะห
คุณคาทางโภชนาการ
ของเอนเนอรยีบาร
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จากผักอีนูนผสมเห็ด
เศรษฐกิจ 

F2A4 71. การพัฒนาอาหาร
พรอมบริโภค (Ready to 
Eat) จากสำรับอาหารผัก
พ้ืนบาน ในพ้ืนที่หนองระ
เวียง  
จ. นครราชสีมา  
(นครราชสีมา) 

สาขาชีววิทยาประยุกต 
และศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

            250,000 1.เพ่ือพัฒนาอาหาร
พรอมบริโภค 
(Ready to Eat) 
จากสำรับอาหารผัก
พ้ืนบาน      
2. เพ่ือวิเคราะห
คุณคาทาง
โภชนาการอาหาร
พรอมบริโภค 
(Ready to Eat) 
จากสำรับอาหารผัก
พ้ืนบาน 

      

F2A4 72. การสงเสริมการตลาด
บนแพลตฟอรมมารเกต
เพลสของอาหารพรอม
บริโภค (Ready to Eat) 
จากสำรับอาหารผัก
พ้ืนบาน ในพ้ืนที่หนองระ
เวียง จ. นครราชสีมา   
(นครราชสีมา)  

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

            250,000 1.เพ่ือสงเสริม
การตลาดบน
แพลตฟอรมมารเกต
เพลสของอาหาร
พรอมบริโภค 
(Ready to Eat) 
จากสำรับอาหารผัก
พ้ืนบาน  

     F2A4/ F3A8 

F2A4 73. โครงการวิจัยสารสกัด
และทดสอบฤทธิ์จากสวน
ตางๆของตนประดู    (วข.
ขอนแกน) 

พ้ืนที่ศูนยประสาน งาน 
อพ.สธ. วิทยาเขต
ขอนแกน 

200,000 ทราบชนิด
องคประกอบทาง
เคมีจากใบและดอก
รวมถึงฤทธิ์การ
ยับยั้งจุลชีพ 

200,000 ทราบชนิด
องคประกอบทาง
เคมีจากรากรวมถึง
ฤทธิ์การยับยั้งจุล
ชีพ 

200,000 ทราบชนิด
องคประกอบทางเคมี
จากเปลือกและแกน
รวมถึงฤทธิ์การยับยั้ง
จุลชีพ 

300,000 ทดสอบคุณสมบัติ
การยั้งยั้งมะเร็งชนิด
ตางๆดวยสารสกัด
จากสวนตางๆของ
ประดู 

300,000 ทดสอบคุณสมบัติ
การยั้งยั้งมะเร็ง
ชนิดตางๆดวยสาร
สกัดจากสวนตางๆ
ของประดู 

  

F2A4 74. โครงการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑจากสาร
สกัดจากสวนตางๆของตน
ประดู   (วข.ขอนแกน) 

พ้ืนที่ศูนยประสาน งาน 
อพ.สธ. วิทยาเขต
ขอนแกน 

    200,000 1.พัฒนาสุตร 
ยารักษาสิวจากสาร
สกัดจากสวนตางๆ
ของตนประดู 
2.ทดสอบความพึง
ใจ 

200,000 1.พัฒนาสุตร 
สบูและโฟมลางหนา
จากสารสกัดจากสวน
ตางๆของตนประดู 
2.ทดสอบความพึงใจ 

300,000 ทดสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑจากสาร
สกัดจากสวนตางๆ
ของตนประดูตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหก
รรม และมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑชุมชน 

100,000 อบรมเชิงเชิง
ปฏิบัติ การและ
ถายทอด
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑจากสาร
สกัดจากสวนตางๆ
ของตนประดู 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 75. โครงการวิจัยเคร่ืองทำ
สีผงจากเปลือกและแกน
ตนประดู          
(วข.ขอนแกน) 

พ้ืนที่ศูนยประสาน งาน 
อพ.สธ. วิทยาเขต
ขอนแกน 

    250,000 ออกแบบและสราง
เคร่ืองทำสีผงจาก
เปลือกและแกนตน
ประดู 

200,000 ทดสอบคุณภาพผงสี
จากเปลือกและแกน
ประดูตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรร
ม และมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑชุมชน 
มผช. 

300,000 อบรมเชิงเชิงปฏบิัติ 
การและถายทอด
เทคโนโลยีเคร่ืองทำ
สีผงจากเปลือกและ
แกนตนประดู 

300,000 อบรมเชิงเชิง
ปฏิบัติ การและ
ถายทอด
เทคโนโลยีเคร่ือง
ทำสีผงจากเปลือก
และแกนตนประดู 

  

F2A4 76. โครงการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑดวยสีผง
จากเปลือกตนประดู  (วข.
ขอนแกน) 

พ้ืนที่ศูนยประสาน งาน 
อพ.สธ. วิทยาเขต
ขอนแกน 

        200,000 พัฒนาสียอมเสนใย
จากผงสีจากเปลือก
และแกนประดู 

300,000 ทดสอบคุณภาพผง
สีจากเปลือกและ
แกนประดูตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหก
รรม และมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑชุมชน 
มผช. 

300,000 อบรมเชิงเชิง
ปฏิบัติ การและ
ถายทอด
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑจากสีผง
จากเปลือกตน
ประดู 

  

F2A4 77. โครงการวิจัยสารสกัด
และทดสอบฤทธิ์จากใบ
กรุงเขมา (วข.ขอนแกน) 

พ้ืนที่ปาปกปกษพันธุกรรม
พืช ใน จ.ขอนแกน 

200,000 ทราบชนิด
องคประกอบทาง
เคมีจากใบรวมถึง
ฤทธิ์การยับยั้งจุลชีพ 

200,000 ทราบชนิด
องคประกอบทาง
เคมีจากรากรวมถึง
ฤทธิ์การยับยั้งจุล
ชีพ 

200,000 ทราบวิธีสกัดสารออก
ฤทธิ์จากใบแบบไมใช
สารเคม ี

300,000 ทดสอบคุณสมบัติ
การยั้งยั้งมะเร็งชนิด
ตางๆดวยสารสกัด
จากใบกรุงเขมา 

300,000 ทดสอบคุณสมบัติ
การยั้งยั้งมะเร็ง
ชนิดตางๆดวยสาร
สกัดจากราก
กรุงเขมา 

  

F2A4 78. โครงการวิจัยสกัด   
เพคตินจากใบกรุงเขมา
ดวยวิธีเคมีสีเขียว             
(วข.ขอนแกน) 

พ้ืนที่ปาปกปกษพันธุกรรม
พืช ใน  จ.ขอนแกน 

200,000 ทราบวิธีสกัดและ
คุณภาพเพคตินจาก
ใบกรุงเขมา 

200,000 ทราบวิธีสกัดและ
คุณภาพเพคตินจาก
ใบกรุงเขมา 

200,000 ทดสอบคุณสมบัติเพ
คตินจากใบกรุงเขมา
สำหรับงานดาน
โภชนาการ 

300,000 ทดสอบคุณสมบัติ
เพคตินจากใบ
กรุงเขมาสำหรับ
งานดานส่ิงแวดลอม 

300,000 ทดสอบคุณสมบัติ
เพคตินจากใบ
กรุงเขมาสำหรับ
งานดานยา 

  

F2A4 79. โครงการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑจากสาร
สกัดจากใบกรุงเขมา    
(วข.ขอนแกน) 

พ้ืนที่ปาปกปกษพันธุกรรม
พืช ใน จ.ขอนแกน 

    200,000 1.พัฒนาสุตร 
ยารักษาสิวจากสาร
สกัดจากใบ
กรุงเขมา 
2.ทดสอบความพึง
ใจ 

200,000 1.พัฒนาสุตร 
สบูและโฟมลางหนา
จากสารสกัดจากใบ
กรุงเขมา 
2.ทดสอบความพึงใจ 

300,000 ทดสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑจากสาร
สกัดจากใบ
กรุงเขมาตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหก
รรม และมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑชุมชน  

100,000 อบรมเชิงเชิง
ปฏิบัติ การและ
ถายทอด
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑจากสาร
สกัดจากใบ
กรุงเขมา 

  

F2A4 80. โครงการวิจัยเคร่ือง
สกัดวุนจากใบกรุงเขมา   
(วข.ขอนแกน) 

พ้ืนที่ปาปกปกษพันธุกรรม
พืช ใน จ.ขอนแกน 

    250,000 1.ออกแบบและ
สรางเคร่ืองสกัดวุน
จากใบกรุงเขมา 
พัฒนาและ 

200,000 ทดสอบคุณภาพวุน
ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรร
ม และมาตรฐาน 

300,000 อบรมเชิงเชิงปฏบิัติ 
การและถายทอด
เทคโนโลยีเคร่ือง

300,000 อบรมเชิงเชิง
ปฏิบัติ การและ
ถายทอด
เทคโนโลยีเคร่ือง

  



แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 999 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

2.ทดสอบ
ประสิทธิภาพเคร่ือง
สกัดวุนจากใบ
กรุงเขมา 

ผลิตภัณฑชุมชน 
มผช. 

สกัดวุนจากใบ
กรุงเขมา 

สกัดวุนจากใบ
กรุงเขมา 

F2A4 81. โครงการวิจัยเคร่ืองทำ
ผงวุนจากใบกรุงเขมา   
(วข.ขอนแกน) 

พ้ืนที่ปาปกปกษพันธุกรรม
พืช ใน จ.ขอนแกน 

    250,000 ออกแบบและสราง
เคร่ืองสกัดวุนจาก
ใบกรุงเขมา 
2.ทดสอบ
ประสิทธิภาพเคร่ือง
สกัดวุนจากใบ
กรุงเขมา 

200,000 ทดสอบคุณภาพวุน
ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรร
ม และมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑชุมชน 
มผช. 

300,000 อบรมเชิงเชิงปฏบิัติ 
การและถายทอด
เทคโนโลยีเคร่ือง
สกัดวุนจากใบ
กรุงเขมา 

300,000 อบรมเชิงเชิง
ปฏิบัติ การและ
ถายทอด
เทคโนโลยีเคร่ือง
สกัดวุนจากใบ
กรุงเขมา 

  

F2A4 82. โครงการวิจัยถายทอด
เทคโนโลยีและสราง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑชุมชน   (วข.
ขอนแกน) 

ชุมชนพ้ืนที่ปาปกปกษ
พันธุกรรมพืช ใน จ.
ขอนแกน 

    300,000 สรางนวัตกรรมที่
ตอบสนองตอการ
เพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑชุมชน 

300,000 สรางนวัตกรรมที่
ตอบสนองตอการเพ่ิม
มูลคาผลิตภัณฑ
ชุมชน 

100,000 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ถายทอดเทคโนโลยี
และสรางนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑชุมชน 

100,000 ชุมชนมีผลิตภัณฑ
ที่มูลคาเพ่ิมที่มา
จากองคความรู
และนวัตกรรมจาก
โครงการ 

 F2A4/ F3A8 

F2A4 83. โครงการบริการ
วิชาการวิจัยถายทอด
เทคโนโลยีและสราง
นวัตกรรมตามความ
ตองการชุมชน  (วข.
ขอนแกน) 

ศูนยประสาน งาน อพ.สธ. 
วิทยาเขตขอนแกน 

        200,000 สรางนวัตกรรมที่
ตอบสนองตอการเพ่ิม
มูลคาผลิตภัณฑ
ชุมชน 

200,000 สรางนวัตกรรมที่
ตอบสนองตอการ
เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ
ชุมชน 

200,000 สรางนวัตกรรมที่
ตอบสนองตอการ
เพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑชุมชน 

 F2A4/ F3A8 

F2A4 84. ศึกษาการขยายพันธุ 
และการเขตกรรมพืช
พ้ืนเมืองที่รวบรวมไดจาก
โครงการ เชน พืชสมุนไพร 
พืชอาหารเพ่ือสุขภาพ พืช
สำหรับเคร่ืองนุงหม พืช
สำหรับที่อยูอาศัย และพืช
ใหสีคราม (วข.สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 400,000 2 พืช 400,000 2 พืช 400,000 2 พืช 400,000 2 พืช 400,000 2 พืช   

F2A4 85. ศึกษาการขยายพันธุ
พืชทองถิ่นดวยวิธีการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อวานที่
ขยายพันธุยาก สมุนไพรที่
ขยายพันธุยาก  (วข.
สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 200,000 พืช 3 ชนิด 200,000 พืช 3 ชนิด 200,000 พืช 3 ชนิด 200,000 พืช 3 ชนิด 200,000 พืช 3 ชนิด   



หนา 1000                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 86. ศึกษาพัฒนาการใช
ประโยชนจากพืชทองถิ่น
เพ่ือเปนอาหารสุขภาพ 
เพ่ือเปนยา เวชสำอาง 
อาหารสัตว เคร่ืองนุงหม 
ที่อยูอาศัย ไมพิธีกรรม  
(วข.สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 400,000 4 ผลิตภัณฑ 400,000 4 ผลิตภัณฑ 400,000 4 ผลิตภัณฑ 400,000 4 ผลิตภัณฑ 400,000 4 ผลิตภัณฑ   

F2A4 87. ศึกษาเร่ืองวิเคราะห
สารสำคัญ สารออกฤทธิ์
และฤทธิ์ของพืชทองถิ่น
เชนมะเร็ง เบาหวาน ตาน
อนุมูลอิสระ   (วข.
สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 700,000 3 พืช (ทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพ) 

700,000 3 พืช (ทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพ) 

750,000 คัดเลือกพืชที่มี
ศักยภาพจากการ
ทดสอบใน 2 ปแรก 
มาทดสอบใน
สัตวทดลอง 

750,000 คัดเลือกพืชที่มี
ศักยภาพจากการ
ทดสอบใน 2 ปแรก 
มาทดสอบใน
สัตวทดลอง 

800,000 คัดเลือกพืชที่มี
ศักยภาพจากการ
ทดสอบใน 4 ป
แรก มาทดสอบใน
มนุษย 

  

F2A4 88. การศึกษารูปแบบการ
จัดสวนเพ่ือการดำรงชีวิต
ตามวิถีชีวิตของชุมชนและ
ชนเผา  (วข.สกลนคร) 

จังหวัดสกลนคร 100,000 เผาภูไท 100,000 เผากระเลิง 100,000 เผายอ 100,000 เผาโซ 100,000 เผาไทยบลู   

F2A4 89. โครงการศึกษา
สารสำคัญจากพืชที่สำรวจ
ไดในพ้ืนที่คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
มทร.อีสาน ที่นำมาใช
ประโยชนในดาน
เทคโนโลยีการอาหาร            
(วข.สกลนคร) 

พ้ืนที่คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มทร.
อีสาน  

    100,000 องคประกอบของ
สารที่มีความสำคัญ
ในการนำมาใช
ประโยชนในดาน
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

 100,000 องคประกอบของสาร
ที่มีความสำคัญใน
การนำมาใช
ประโยชนในดาน
เทคโนโลยีการอาหาร 

 100,000 ปจจัยในการ
นำมาใชประโยชน
ในดานเทคโนโลยี
การอาหารของ
องคประกอบสำคัญ
จากพืชที่สำรวจได 

100,000  ปจจัยในการ
นำมาใชประโยชน
ในดานเทคโนโลยี
การอาหารของ
องคประกอบ
สำคัญจากพืชที่
สำรวจได 

  

F2A4 90. ดินผสมปลูกจากวัสดุ
ตนขาวทองถิ่นสุรินทร 
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
อีสาน วข. 
สุรินทร  

1 มีดินผสมปลูกที่มี
สวนผสมจากวัสดุตน
ขาวทองถิ่นสุรินทร
เปนการลดตนทุน
การผลิตและ
สามารถจำหนาย
เพ่ือสรางรายได 

50,000 1 มีดินผสมปลูกที่มี
สวนผสมจากวัสดุ
ตนขาวทองถิ่น
สุรินทรเปนการลด
ตนทุนการผลิตและ
สามารถจำหนาย
เพ่ือสรางรายได 

50,000 1 มีดินผสมปลูกที่มี
สวนผสมจากวัสดุตน
ขาวทองถิ่นสุรินทร
เปนการลดตนทุนการ
ผลิตและสามารถ
จำหนายเพ่ือสราง
รายได 

50,000 1 มีดินผสมปลูกที่มี
สวนผสมจากวัสดุ
ตนขาวทองถิ่น
สุรินทรเปนการลด
ตนทุนการผลิตและ
สามารถจำหนาย
เพ่ือสรางรายได 

50,000 1 มีดินผสมปลูกที่
มีสวนผสมจาก
วัสดุตนขาวทองถิ่น
สุรินทรเปนการลด
ตนทุนการผลิต
และสามารถ
จำหนายเพ่ือสราง
รายได 

  

F2A4 91. การผลิตกระถางปลูก
ตนไมจากฟางขาวอินทรีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

78,000 มีกระถางปลูกตนไม
จากฟางขาวอินทรีย
จำนวน 3 รูปแบบ9 

78,000 มีกระถางปลูกตนไม
จากฟางขาว

78,000 มีกระถางปลูกตนไม
จากฟางขาวอินทรีย
จำนวน 3 รูปแบบ9 

78,000 มีกระถางปลูกตนไม
จากฟางขาวอินทรีย
จำนวน 3 รูปแบบ9 

78,000 มีกระถางปลูก
ตนไมจากฟางขาว

  



แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1001 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ดวยเคร่ืองขึ้นรูประบบ
ไฮโดรลิค  (วข. สุรินทร ) 

อินทรียจำนวน 3 
รูปแบบ9 

อินทรียจำนวน 3 
รูปแบบ9 

F2A4 92. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ของที่ระลึกจากขาว
อินทรีย   (วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

90,000 ศึกษาการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากขาว
อินทรียเพ่ือนำขอมูล
ไปสรางตนแบบ
ผลิตภัณฑของที่
ระลึก 

90,000 การพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ
จากขาวอินทรียเพ่ือ
นำขอมูลไปสราง
ตนแบบผลิตภัณฑ
ของที่ระลึกสุรินทร 

90,000 การพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ
จากขาวอินทรียเพ่ือ
นำขอมูลไปสราง
ตนแบบผลิตภัณฑ
ของที่ระลึกสุรินทร 

90,000 สรางตนแบบ
ผลิตภัณฑของที่
ระลึกจากขาว
อินทรียจังหวัด
สุรินทร 

90,000 ไดผลิตภัณฑของที่
ระลึกจากขาว
อินทรีย  จำนวน  
5 ชิ้นงานจังหวัด
สุรินทร  

  

F2A4 93. การใชประโยชนจาก
ฟางและเศษวัตถุดิบขาว
พ้ืนเมืองอินทรียสุรินทรตอ
การเพาะเล้ียงอาหารสัตว
วัยออน  (วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

120,000 เพ่ือศีกษา
องคประกอบทาง
เคมีของฟางและเศษ
วัตถุดิบของขาว
พ้ืนเมืองสุรินทรไม
นอยกวา 3 สายพันธุ  
ศึกษาแนวทางใน
การนำฟางและเศษ
วัตถุดิบของขาว
พ้ืนเมืองสุรินทรตอ
การเพาะเล้ียง
อาหารสัตววัยออน
ทางเศรษฐกิจไม
นอยกวา 2 ตัวอยาง 

120,000 เพ่ือศีกษา
องคประกอบทาง
เคมีของฟางและ
เศษวัตถุดิบของขาว
พ้ืนเมืองสุรินทรไม
นอยกวา 3 สาย
พันธุ  ศึกษา
แนวทางในการนำ
ฟางและเศษ
วัตถุดิบของขาว
พ้ืนเมืองสุรินทรตอ
การเพาะเล้ียง
อาหารสัตววัยออน
ทางเศรษฐกิจไม
นอยกวา 2 
ตัวอยาง  

120,000 เพ่ือศีกษา
องคประกอบทางเคมี
ของฟางและเศษ
วัตถุดิบของขาว
พ้ืนเมืองสุรินทรไม
นอยกวา 3 สายพันธุ  
ศึกษาแนวทางในการ
นำฟางและเศษ
วัตถุดิบของขาว
พ้ืนเมืองสุรินทรตอ
การเพาะเล้ียงอาหาร
สัตววัยออนทาง
เศรษฐกิจไมนอยกวา 
2 ตัวอยาง  

120,000 เพ่ือศีกษา
องคประกอบทาง
เคมีของฟางและ
เศษวัตถุดิบของขาว
พ้ืนเมืองสุรินทรไม
นอยกวา 3 สาย
พันธุ  ศึกษา
แนวทางในการนำ
ฟางและเศษวัตถุดิบ
ของขาวพ้ืนเมือง
สุรินทรตอการ
เพาะเล้ียงอาหาร
สัตววัยออนทาง
เศรษฐกิจไมนอย
กวา 2 ตัวอยาง  

120,000 เพ่ือศีกษา
องคประกอบทาง
เคมีของฟางและ
เศษวัตถุดิบของ
ขาวพ้ืนเมือง
สุรินทรไมนอยกวา 
3 สายพันธุ  ศึกษา
แนวทางในการนำ
ฟางและเศษ
วัตถุดิบของขาว
พ้ืนเมืองสุรินทรตอ
การเพาะเล้ียง
อาหารสัตววัยออน
ทางเศรษฐกิจ  
ไมนอยกวา 2 
ตัวอยาง 

  

F2A4 94. การพัฒนาการผลิต
เชื้อราปฏิปกษควบคุม
ศัตรูพืชเพ่ือการผลิตขาว
อินทรีย  (วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

90,000 เกษตรกร 30 
ครัวเรือนสามารถ
ขยายเชื้อรากำจัด
ศัตรูพืชได  

90,000 เกษตรกร 30 
ครัวเรือนสามารถ
ขยายเชื้อรากำจัด
ศัตรูพืชได  

90,000 เกษตรกร 30 
ครัวเรือนสามารถ
ขยายเชื้อรากำจัด
ศัตรูพืชได  

90,000 เกษตรกร 30 
ครัวเรือนสามารถ
ขยายเชื้อรากำจัด
ศัตรูพืชได  

90,000 เกษตรกร 30 
ครัวเรือนสามารถ
ขยายเชื้อรากำจัด
ศัตรูพืชได  

  

F2A4 95. การพัฒนาเคร่ืองอัด
แทงถาน โดยใชวัสดุจาก
แกลบและฟางขาว  (วข. 
สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

71,200 การสรางเคร่ือง
เคร่ืองอัดแทงถาน 
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ
ชุมชน และศักยภาพ
การผลิตใหกลุม
เกษตรกรตอไป 

71,200 การสรางเคร่ือง
เคร่ืองอัดแทงถาน 
เพ่ือเพ่ิมรายได
ใหกับชุมชน และ
ศักยภาพการผลิต
ใหกลุมเกษตรกร
ตอไป 

71,200 การสรางเคร่ืองเคร่ือง
อัดแทงถาน เพ่ือเพ่ิม
รายไดใหกับชุมชน 
และศักยภาพการ
ผลิตใหกลุมเกษตรกร
ตอไป 

71,200 การสรางเคร่ือง
เคร่ืองอัดแทงถาน 
เพ่ือเพ่ิมรายได
ใหกับชุมชน และ
ศักยภาพการผลิตให
กลุมเกษตรกรตอไป 

71,200 การสรางเคร่ือง
เคร่ืองอัดแทงถาน 
เพ่ือเพ่ิมรายได
ใหกับชุมชน และ
ศักยภาพการผลิต
ใหกลุมเกษตรกร
ตอไป 

  



หนา 1002                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 96. การผลิตทางเทาจาก
เสนใยฟางขาวเพ่ืองานภูมิ
ทัศน (วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

59,500 ผาทอจากเสนใยฟาง
ขาวอินทรียพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร มา
พัฒนาเปน
ผลิตภัณฑของที่
ระลึก 

59,500 ผาทอจากเสนใย
ฟางขาวอินทรีย
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร 
มาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑของที่
ระลึก 

59,500 ผาทอจากเสนใยฟาง
ขาวอินทรียพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร มา
พัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ของที่ระลึก 

59,500 ผาทอจากเสนใย
ฟางขาวอินทรีย
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร 
มาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑของที่
ระลึก 

59,500 ผาทอจากเสนใย
ฟางขาวอินทรีย
พ้ืนที่จังหวัด
สุรินทร มาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑของ
ที่ระลึก 

  

F2A4 97. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ของที่ระลึกจากเสนใยผสม
ฟางขาวอินทรีย   (วข. 
สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

97,000 ผาทอจากเสนใยฟาง
ขาวอินทรียพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร มา
พัฒนาเปน
ผลิตภัณฑของที่
ระลึก 

97,000 ผาทอจากเสนใย
ฟางขาวอินทรีย
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร 
มาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑของที่
ระลึก 

97,000 ผาทอจากเสนใยฟาง
ขาวอินทรียพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร มา
พัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ของที่ระลึก 

97,000 ผาทอจากเสนใย
ฟางขาวอินทรีย
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร 
มาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑของที่
ระลึก 

97,000 ผาทอจากเสนใย
ฟางขาวอินทรีย
พ้ืนที่จังหวัด
สุรินทร มาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑของ
ที่ระลึก 

  

F2A4 98. การผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวพ้ืนเมืองของจังหวัด
สุรินทรที่ปลูกในกระถาง
ภายใตระบบอินทรีย (วข. 
สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

115,700 เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวอินทรียที่มีความ
บริสุทธิ์สูง 

115,700 เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวอินทรียที่มี
ความบริสุทธิ์สูง 

115,700 เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวอินทรียที่มีความ
บริสุทธิ์สูง 

115,700 เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวอินทรียที่มี
ความบริสุทธิ์สูง 

115,700 เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวอินทรียที่มี
ความบริสุทธิ์สูง 

 F1A3/ F2A4 

F2A4 99. การพัฒนาปุยหมัก
ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมคุณคาทาง
โภชนาการและความหอม
ใหขาว  (วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

100,000 ไดองคความรูในก
การผลิตปุยอินทรีย
จากวัสดุในทองถิ่นที่
ชวยเพ่ิมคุณคาทาง
โภชนาการและ
ความหอมใหกับขาว 

100,000 ไดองคความรูในก
การผลิตปุยอินทรีย
จากวัสดุในทองถิ่น
ที่ชวยเพ่ิมคุณคา
ทางโภชนาการและ
ความหอมให
กับขาว 

100,000 ไดองคความรูในกการ
ผลิตปุยอินทรียจาก
วัสดุในทองถิ่นที่ชวย
เพ่ิมคุณคาทาง
โภชนาการและความ
หอมใหกับขาว 

100,000 ไดองคความรูในก
การผลิตปุยอินทรีย
จากวัสดุในทองถิ่นที่
ชวยเพ่ิมคุณคาทาง
โภชนาการและ
ความหอมใหกับขาว 

100,000 ไดองคความรูในก
การผลิตปุย
อินทรียจากวัสดุใน
ทองถิ่นที่ชวยเพ่ิม
คุณคาทาง
โภชนาการและ
ความหอมให
กับขาว 

  

F2A4 100. การเล้ียงหอยเชอร่ี
และกุงกามกรามรวมกับ
การปลูกขาวพันธุผกา
อำปล  (วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

58,000 รูและเขาใจรูปแบบ
การเล้ียงหอยเชอร่ี
และกุงกามกราม
รวมกับการปลูกขาว
พันธุผกาอำปล  

58,000 รูและเขาใจรูปแบบ
การเล้ียงหอยเชอร่ี
และกุงกามกราม
รวมกับการปลูก
ขาวพันธุผกาอำปล  

58,000 รูและเขาใจรูปแบบ
การเล้ียงหอยเชอร่ี
และกุงกามกราม
รวมกับการปลูกขาว
พันธุผกาอำปล  

58,000 รูและเขาใจรูปแบบ
การเล้ียงหอยเชอร่ี
และกุงกามกราม
รวมกับการปลูกขาว
พันธุผกาอำปล  

58,000 รูและเขาใจ
รูปแบบการเล้ียง
หอยเชอร่ีและกุง
กามกรามรวมกับ
การปลูกขาวพันธุ
ผกาอำปล  

  

F2A4 101. การทดสอบพันธุขาว
พ้ืนเมืองในระบบอินทรีย
เพ่ือตอยอดในเชิงพาณิชย      
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

100,000 เกษตรกรมีรายได
จากการขายขาว
พ้ืนเมืองอินทรียและ
สินคาแปรรูปจาก
ขาวพ้ืนเมืองเพ่ิมขึ้น 

100,000 เกษตรกรมีรายได
จากการขายขาว
พ้ืนเมืองอินทรีย
และสินคาแปรรูป

100,000 เกษตรกรมีรายไดจาก
การขายขาวพ้ืนเมือง
อินทรียและสินคา
แปรรูปจากขาว
พ้ืนเมืองเพ่ิมขึ้น 

100,000 เกษตรกรมีรายได
จากการขายขาว
พ้ืนเมืองอินทรีย
และสินคาแปรรูป

100,000 เกษตรกรมีรายได
จากการขายขาว
พ้ืนเมืองอินทรีย
และสินคาแปรรูป
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จากขาวพ้ืนเมือง
เพ่ิมขึ้น 

จากขาวพ้ืนเมือง
เพ่ิมขึ้น 

จากขาวพ้ืนเมือง
เพ่ิมขึ้น 

F2A4 102. แนวทางการจัดการ
วัชพืชเพ่ือการผลิตขาว
ขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย
คุณภาพดี  (วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

62,000 วิธีการจัดการวัชพืช
ที่เหมาะสมและเปน
ทางเลือกใหแก
เกษตรกรในระบบ
การผลิตขาวอินทรีย 

62,000 วิธีการจัดการวัชพืช
ที่เหมาะสมและเปน
ทางเลือกใหแก
เกษตรกรในระบบ
การผลิตขาว
อินทรีย 

62,000 วิธีการจัดการวัชพืชที่
เหมาะสมและเปน
ทางเลือกใหแก
เกษตรกรในระบบ
การผลิตขาวอินทรีย 

62,000 วิธีการจัดการวัชพืช
ที่เหมาะสมและเปน
ทางเลือกใหแก
เกษตรกรในระบบ
การผลิตขาวอินทรีย 

62,000 วิธีการจัดการ
วัชพืชที่เหมาะสม
และเปนทางเลือก
ใหแกเกษตรกรใน
ระบบการผลิตขาว
อินทรีย 

  

F2A4 103. ผลของชนิดบรรจุ
ภัณฑตอคุณภาพการเก็บ
รักษาขาวขาวดอกมะลิ 
105 อินทรีย (วข.สุรินทร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

74,000 การสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับขาวขาวดอก
มะลิ 105  

74,000 การสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับขาวขาวดอก
มะลิ 105  

74,000 การสรางมูลคาเพ่ิมให
กับขาวขาวดอกมะลิ 
105  

74,000 การสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับขาวขาวดอก
มะลิ 105  

74,000 การสราง
มูลคาเพ่ิมให
กับขาวขาวดอก
มะลิ 105  

  

F2A4 104. การผลิตอาหารสัตว
อัดเม็ดเสริมปลายขาว
ทองถิ่นจังหวัดสุรินทร               
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

80,000 การออกแบบสูตร
อาหารและประกอบ
สูตรอาหารสัตว
อัดเม็ด โดยใช
วัตถุดิบอาหารสัตว
และปลายขาวจาก
การสีขาวทองถิ่น 
เพ่ืองายและสะดวก
ในการเก็บรักษา 

80,000 ศึกษาประสิทธิภาพ
การใชอาหารสัตว
อัดเม็ดที่ใชวัตถุดิบ
อาหารสัตวและ
ปลายขาวจากการสี
ขาวทองถิ่นสำหรับ
เล้ียงสัตวในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร 

80,000 ศึกษาประสิทธิภาพ
และตนทุนการผลิต
ของการใชอาหาร
สัตวอัดเม็ดที่ใช
วัตถุดิบอาหารสัตว
และปลายขาวจาก
การสีขาวทองถิ่น
จังหวัดสุรินทร 

80,000 ออกแบบและแปรร
รูปผลิตภัณฑอาหาร
สัตวอัดเม็ดที่ไดจาก
วัตถุดิบอาหารสัตว
และผลพลอยไดจาก
การสีขาวทองถิ่น
จังหวัดสุรินทร 

80,000 บริการวิชาการ
และถายทอด
ความรูของการนำ
ปลายขาวจากขาว
ทองถิ่นมา
ประกอบสูตร
อาหารสัตวอัดเม็ด
ใหกับเกษตรกรใน
พ้ืนที่จังหวัด
สุรินทร  

  

F2A4 105. การประยุกตใช
วัตถุดิบจากเศษเหลือหลัง
การเก็บเก่ียวขาวในอาหาร
สัตวน้ำ  (วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

85,000 การศึกษาคุณคาทาง
โภชนะของวัตถุดิบ
จากเศษเหลือหลัง
การเก็บเก่ียวขาว
และประกอบสูตร
อาหารสำหรับสัตว
น้ำเศรษฐกิจ 

85,000 การศึกษา
คุณลักษณะของ
เม็ดอาหารรูปแบบ
จมและลอยน้ำที่ใช
วัตถุดิบจากเศษ
เหลือหลังการเก็บ
เก่ียวขาว 

85,000 การศึกษาสภาวะการ
หมักที่เหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงคุณคาทาง
โภชนะของวัตถุดิบ
จากเศษเหลือหลัง
การเก็บเก่ียวขาว 

85,000 การศึกษาผลของ
การใชวัตถุดิบจาก
เศษเหลืองหลังการ
เก็บเก่ียวขาวใน
อาหารสัตวน้ำ
เศรษฐกิจ 

85,000 การเปรียบเทียบ
ตนทุนการผลิต
อาหารสัตวน้ำที่ใช
วัตถุดิบจากเศษ
เหลือหลังการเก็บ
เก่ียวขาว 

  

F2A4 106. การผลิตปุยหมักไม
กลับกองจากเศษวัสดุ
ธรรมชาติของขาวและพืช
พ้ืนถิ่นเพ่ือพัฒนาสู
ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย  
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

90,000 ศึกษารวบรวมขอมูล
เชิงปริมาณของเศษ
วัสดุธรรมชาติที่ได
จากขาวและพืชพ้ืน
ถิ่น 

95,000 ศึกษาเปรียบเทียบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ  ปุยหมัก
แบบไมกลับกอง 

95,000 ศึกษาวิเคราะห
ปริมาณและปรับแตง
ธาตุอาหารในปุย   

120,000 พัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑปุยหมัก
ไมกลับกอง 

120,000 จัดทำแผนการ
ตลาดผลิตภัณฑ
และบริการ
ถายทอดองค
ความรู  

  



หนา 1004                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 107. โรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบเรือน
กระจกเพ่ือใชในการ
อบแหงขาวเปลือก (วข. 
สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร 

    100,000 ไดโรงอบแหง
พลังงาน
แสงอาทิตยในการ
อบแหงขาวเปลือก
ชวยประหยัดเวลา
และพ้ืนที่ในการ
ตากขาว 

100,000 ไดโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยในการ
อบแหงขาวเปลือก
ชวยประหยัดเวลา
และพ้ืนที่ในการตาก
ขาว 

100,000 ไดโรงอบแหง
พลังงานแสงอาทิตย
ในการอบแหง
ขาวเปลือกชวย
ประหยัดเวลาและ
พ้ืนที่ในการตากขาว 

100,000 ไดโรงอบแหง
พลังงาน
แสงอาทิตยในการ
อบแหงขาวเปลือก
ชวยประหยัดเวลา
และพ้ืนที่ในการ
ตากขาว 

  

F2A4 108. การออกแบบและ
สรางเคร่ืองสกัดน้ำมันรำ
ขาวสำหรับใชในชุมชน 
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน
เกษตรแปรรูปบานละลม
ไซร ตำบลปรือ อำเภอ
ปราสาท (วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

    68,000 สรางเคร่ืองสกัด
น้ำมันรำขาว (4 
กก./ชม.) เพ่ือเพ่ิม
รายไดใหกับชุมชน 
และเพ่ิมมูลคา
ใหกับทรัพยากรใน
ชุมชน 

68,000 สรางเคร่ืองสกัด
น้ำมันรำขาว (4 กก./
ชม.) เพ่ือเพ่ิมรายได
ใหกับชุมชน และเพ่ิม
มูลคาใหกับ
ทรัพยากรในชุมชน 

68,000 สรางเคร่ืองสกัด
น้ำมันรำขาว (8 
กก./ชม.) เพ่ือเพ่ิม
รายไดใหกับชุมชน 
และเพ่ิมมูลคาใหกับ
ทรัพยากรในชุมชน 

68,000 สรางเคร่ืองสกัด
น้ำมันรำขาว (8 
กก./ชม.) เพ่ือเพ่ิม
รายไดใหกับชุมชน 
และเพ่ิมมูลคา
ใหกับทรัพยากรใน
ชุมชน 

  

F2A4 109. การออกแบบและ
สรางเคร่ืองผลิตผงแปง
จากขาวของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรแปรรูปบาน
ละลมไซร ตำบลปรือ 
อำเภอปราสาท  
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

    61,000 สรางเคร่ืองผลิตผง
แปงจากขาวเพ่ือ
เพ่ิมรายไดใหกับ
ชุมชน และเพ่ิม
มูลคาใหกับ
ทรัพยากรในชุมชน 

61,000 สรางเคร่ืองผลิตผง
แปงจากขาวเพ่ือเพ่ิม
รายไดใหกับชุมชน 
และเพ่ิมมูลคาใหกับ
ทรัพยากรในชุมชน 

61,000 สรางเคร่ืองผลิตผง
แปงจากขาวเพ่ือ
เพ่ิมรายไดใหกับ
ชุมชน และเพ่ิม
มูลคาใหกับ
ทรัพยากรในชุมชน 

61,000 สรางเคร่ืองผลิตผง
แปงจากขาวเพ่ือ
เพ่ิมรายไดใหกับ
ชุมชน และเพ่ิม
มูลคาใหกับ
ทรัพยากรในชุมชน 

  

F2A4 110. การประยุกตใชแปง
ขาวพ้ืนเมืองสุรินทรในการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนม
หวานอินทรีย  (วข. 
สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร 

80,000 การวิเคราะห
องคประกอบทาง
เคมีของขาวพ้ืนเมือง
ของอำเภอ ใน
จังหวัดสุรินทร 

80,000 การวิเคราะห
คุณภาพทาง
กายภาพของขาว
พ้ืนเมืองของอำเภอ 
ในจังหวัดสุรินทร 

90,000 การคัดเลือกสายพันธุ
ขาวและสูตรที่
เหมาะสมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนม
หวานจำนวนอยาง
นอย 3 ชนิด 

90,000 การวิเคราะห
องคประกอบทาง
เคมีและกายภาพ
ของผลิตภัณฑขนม
หวานที่ผลิตจาก
แปงขาวพ้ืนเมือง
สุรินทร 

80,000 บริการวิชาการ
และถายทอด
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑขนม
หวานจากแปงขาว
พ้ืนเมืองสุรินทร 

  

F2A4 111. ศึกษาอิทธิพลของ
วัสดุคลุมดินจากผลิตผล
พลอยไดของขาวตอการ
ควบคุมวัชพืชและการ
เจริญเติบโตของตนทุเรียน
ระยะปลูกใหม   (วข. 
สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

    80,000 ไดองคความรู
เก่ียวกับการใชวัสดุ
คลุมดินที่เหมาะสม
ในการปองกัน
วัชพืชในชวงเวลา 
0-1 ป หลังปลูก
ทุเรียน 

60,000 ไดองคความรูเก่ียวกับ
การใชวัสดุคลุมดินที่
เหมาะสมในการ
ปองกันวัชพืชใน
ชวงเวลา 1-2 ป หลัง
ปลูกทุเรียน 

60,000  ไดองคความรู
เก่ียวกับการใชวัสดุ
คลุมดินที่เหมาะสม
ในการปองกันวัชพืช
ในชวงเวลา 3-ระยะ
ใหผลผลิต หลังปลูก
ทุเรียน 

60,000 ผลิตส่ือออนไลน
สำหรับเผยแพร
องคความรูที่ได
จากการศึกษา 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 112. ศึกษาคุณสมบัติทาง
เคมีและกายภาพของแปง
จากขาวพ้ืนเมืองสุรินทร
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ
ไอศกรีมเพ่ือสุขภาพ
สำหรับผูสูงอาย ุ (วข. 
สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข.
สุรินทร 

    100,000 ศึกษาชนิดของสาย
พันธุขาวที่
เหมาะสมในการ
ผลิตไอศกรีมจาก
ขาว 

100,000 ศึกษาความตองการ
ของผูบริโภคเพ่ือเปน
แนวทางในการผลิต
ไอศกรีมจากขาว 

100,000 พัฒนาสูตรและ
วิธีการผลิตไอศกรีม
จากขาวตามความ
ตองการของบริโภค 

100,000 บริการวิชาการ
ถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
ไอศกรีมจากขาว 

  

F2A4 113. นวัตกรรมจากทอง
ทุง: จากฟางอินทรียสูวิถี
ผลิตภัณฑรักษโลก    
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

50,000 ศึกษารวบรวมขอมูล
เชิงปริมาณของฟาง
ขาวที่ไดภายหลัง
การเก็บเก่ียว 

90,000 พัฒนาเยื่อกระดาษ
จากฟางขาว 

95,000 ออกแบบและพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ
จากกระดาษฟาง 

120,000 พัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑ 

120,000 จัดทำแผนการ
ตลาดผลิตภัณฑ
และบริการ
ถายทอดองค
ความรู  

  

F2A4 114. นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากขาวทองถิ่น
จังหวัดสุรินทรแบบครบ
วงจร   (วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  และกลุม
วิสาหกิจผูผลิตขาวอินทรีย
ตำบลเทพรักษา อ.สังขะ 
จ.สุรินทร 

200,000 พัฒนาเคร่ืองจักร
ของกลุมสมาชิกใน
การแปรรูป
ผลิตภัณฑจากขาว 
ไดแก เคร่ืองคัดแยก
ขาวเปลือก, เคร่ือง
กะเทาะเขาวเปลือก 
และตูอบแหง
ผลิตภัณฑจากขาว 

200,000 ศึกษาประสิทธิภาพ
การใชผลิตภัณฑ
จากขาวเปน
สวนผสมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมเพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกใหกับ
ลูกคาผูบริโภค 

200,000 ศึกษาและพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตตนทุนการผลิต 
และ ผลิตภัณฑใหม
ของกลุมสมาชิกใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากขาวแบบครบ
วงจร 

200,000 ออกแบบ, แปรรูป 
และพัฒนา
ผลิตภัณฑจากขาว
ของกลุมสมาชิก
และสรางผลิตภัณฑ
ใหมเพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกใหกับ
ลูกคาผูบริโภค 

150,000 บริการวิชาการ
และถายทอด
เทคโนโลยีของการ
นำขาวทองถิ่น
จังหวัดสุรินทรมา
พัฒนาเปน
ผลิตภัณฑใหมและ
เพ่ิมคุณคาทาง
โภชนาการของ
ผลิตภัณฑเดิมเพ่ือ
เพ่ิมทางเลือก
ใหกับลูกคา
ผูบริโภค  

  

F2A4 115. การวิเคราะหพ้ืนที่
เพ่ือการพัฒนาดินเส่ือม
โทรมในนาขาวอินทรียเพ่ือ
การผลิตขาวอยางยั่งยืน
กรณีศึกษาการผลิตขาว
อินทรีย  (วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

98,000 การวิเคราะหพ้ืนที่
เพ่ือวางพัฒนาดิน
เส่ือมโทรมในนาขาว
อินทรียกรณีศึกษา 
มทร.อีสาน วข.
สุรินทร 

98,000 การวิเคราะหพ้ืนที่
เพ่ือวางพัฒนาดิน
เส่ือมโทรมในนา
ขาวอินทรีย
กรณีศึกษา มทร.
อีสาน วข.สุรินทร 

98,000 การวิเคราะหพ้ืนที่
และทดสอบแนว
ทางการพัฒนาดิน
เส่ือมโทรมในนาขาว
อินทรียกรณีศึกษา 
บานศาลา 

108,000 ถายทอดแนวทาง
การพัฒนาดินเส่ือม
โทรมในนาขาว
อินทรีย ในพ้ืนที่
ปลูกขาวในจังหวัด
สุรินทร 

88,000 บริการวิชาการ
และสงสริม
ถายทอดแนว
ทางการพัฒนาดิน
เส่ือมโทรมในนา
ขาวอินทรีย 

  

F2A4 116. การประเมินการ
ปลดปลอยกาซเรือน
กระจกและผลผลิต
คารบอนต่ำจากขาว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

95,000 การประเมินการ
ปลดปลอยกาซ
มีเทน จากการปลูก
ขาวทองถิ่น จังหวัด
สุรินทร 

95,000 ศึกษาคารบอน 95,000 ศึกษาประสิทธิภาพ
และตนทุนการผลิต
ขาวทองถิ่นในการ
ยกระดับเปนผลผลิต

95,000 ศึกษาออกแบบและ
แปรรรูปขาวทองถิ่น
ใหเปนผลผลิต
คารบอนต่ำของ
จังหวัดสุรินทร 

95,000 บริการวิชาการ
และถายทอด
ความรูผลผลิต
คารบอนต่ำจาก
ขาวทองถิ่นใหกับ

  



หนา 1006                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทองถิ่นของจังหวัดสุรินทร   
(วข. สุรินทร ) 

คารบอนต่ำจังหวัด
สุรินทร 

เกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร  

F2A4 117. การสรางความ
หลากหลายของเสนใยไหม   
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร 

    97000 ผลิตภัณฑเส้ือผาที่
เหมาะสมสำหรับ
เสนใยไหม
ทางเลือกพ้ืนที่
จังหวัด 

97000 ผลิตภัณฑกระเปาที่
เหมาะสมสำหรับเสน
ใยไหมทางเลือกพ้ืนที่
จังหวัด 

97000 ผลิตภัณฑ
เคร่ืองประดับที่
เหมาะสมสำหรับ
เสนใยไหมทางเลือก
พ้ืนที่จังหวัด 

97000 ผลิตภัณฑของที่
ระลึกที่เหมาะสม
สำหรับเสนใยไหม
ทางเลือกพ้ืนที่
จังหวัด 

  

F2A4 118. การพัฒนาผลิตภัณฑ
สารตานจุลินทรียกอโรค
ในสัตวน้ำจากตนหมอน   
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร 

    150,000 การสกัดและทำแหง
สารตานจุลินทรีย
กอโรคในสัตวน้ำ
จากตนหมอน 

85,000 การทดสอบ
ประสิทธิภาพของสาร
ตานจุลินทรียกอโรค
ในสัตวน้ำจากตน
หมอน 

85,000 การศึกษาความ
คงทนของสารตาน
จุลินทรียจากตน
หมอนหลังผานการ
ขึ้นรูปเม็ดอาหาร
สัตวน้ำ 

85,000 การศึกษา
ประสิทธิภาพของ
สารตานจุลินทรีย
จากตนหมอนใน
อาหารสัตวน้ำ
เศรษฐกิจ 

  

F2A4 119. นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเล้ียงไหม
และโรงเรือนเล้ียงไหม   
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

    90,000 ออกแบบสราง
โรงเรือนเล้ียงไหม
ของกลุมสมาชิก 
อพ.สธ. เพ่ือเพ่ิม
อัตราการรอดตาย
และเพ่ิมกำลังการ
ผลิตเสนไหม 

90,000 ศึกษาทดลอง
วิเคราะหพัฒนา
โรงเรือนเล้ียงไหมให
เหมาะสมกับการใช
งานของกลุมสมาชิก 
อพ.สธ. ผูเล้ียงไหม
เปนอาชีพ 

90,000 ถายทอดเทคโนโลยี
การเล้ียงไหมและ
โรงเรือนเล้ียงไหม
ใหกับกลุมสมาชิก 
อพ.สธ.ผูเล้ียงไหม
เปนอาชีพ 

90,000 ศึกษาวิเคราะห
อัตราการรอดตาย
และผลิตภัณฑไหม
ที่ไดจากโรงเรือน
เล้ียงไหมที่
พัฒนาขึ้น 

  

F2A4 120. การปลูกหมอนกลาง
นา  (วข. สุรินทร ) 

บานตาอ็อง หมูที่ 1 ตำบล
ตาอ็อง อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร 32000 

    70,000 ทดสอบพันธุหมอน
ที่เหมาะสมตอการ
ปลูกแซมบนพ้ืนที่
นาในจังหวัด
สุรินทร 

100,000 ถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตหมอนแซม
บนพ้ืนที่นาให
เกษตรกร 

100,000 การรวมกลุมผลิต
หมอนเพ่ือสราง
รายไดเสริมใหแก
เกษตรกร 

100,000 บริการวิชาการ
ถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
หมอนแซมบน
พ้ืนที่นาใหแก
เกษตรกรชุมชนอ่ืน 
ๆ 

  

F2A4 121. สรางสรรคอัตลักษณ
ผลิตภัณฑจากหมอน   
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร 

    90,000 การพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ
หมอนเพ่ือนำขอมูล
ไปสรางตนแบบ
ผลิตภัณฑของที่
ระลึกสุรินทร 

90,000 การพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ
หมอนเพ่ือนำขอมูล
ไปสรางตนแบบ
ผลิตภัณฑของที่ระลึก
สุรินทร 

90,000 สรางตนแบบ
ผลิตภัณฑของที่
ระลึกจากหมอน
จังหวัดสุรินทร 

90,000 ไดผลิตภัณฑของที่
ระลึกจากหมอน  
จำนวน  5 ชิ้นงาน
จังหวัดสุรินทร  

  

F2A4 122. การพัฒนาผลิตภัณฑ
หมอนและไหมสูการคา
เชิงพานิชย (วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร 

    150,000 การพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ
หมอนเพ่ือนำขอมูล

150,000 การพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ
หมอนเพ่ือนำขอมูล

150,000 สรางตนแบบ
ผลิตภัณฑของที่

150,000 ไดผลิตภัณฑของที่
ระลึกจากหมอน  
จำนวน  5 ชิ้นงาน 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ไปสรางตนแบบ
ผลิตภัณฑการคา
เชิงพานิชย 

ไปสรางตนแบบ
ผลิตภัณฑการคาเชิง
พานิชย 

ระลึกการคาเชิง
พานิชย 

เพ่ือนำไปสูการคา
เชิงพานิชย 

F2A4 123. สรางสรรคนวัตกรรม
สียอมไหมจากหมอน   
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร 

    90,000 พัฒนาการยอมสี
ไหมจากตนหมอน 

90,000 พัฒนาการยอมสีไหม
จากตนหมอน 

90,000 พัฒนาการยอมสี
ไหมจากตนหมอน 

90,000 พัฒนาการยอมสี
ไหมจากตนหมอน 

  

F2A4 124. การพัฒนาผลิตภัณฑ
หมอนเพ่ืออาหารสุขภาพ   
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร 

    100,000 ไดผลิตภัณฑอาหาร
สุขภาพ 

100,000 ไดผลิตภัณฑอาหาร
สุขภาพ 

100,000 ไดผลิตภัณฑอาหาร
สุขภาพ 

100,000 ไดผลิตภัณฑ
อาหารสุขภาพ 

  

F2A4 125. ศึกษาการปลูก
หมอนสายพันธุทนแลง
โดยใชปุยอินทรียในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร  (วข. 
สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร 

    80,000 แหลงรวบรวมสาย
พันธุหมอนทนแลง
ในพ้ืนที ่จำนวน 2 
แหลง 

90,000 องคความรูเก่ียวกับ
การใชปุยอินทรียที่
เหมาะสมในการปลูก
หมอนสายพันธุทน
แลง 

80,000 บริการวิชาการ 80,000 บริการวิชาการ   

F2A4 126. การพัฒนาผลิตภัณฑ
แคปซูลของเพปไทดดักแด
ไหม ในน้ำหมอนเขมขน   
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

    95,000 การวิเคราะห
ประสิทธิภาพของ
อาหารดานอาหาร
ฟงกชั่น ดานการ
ตอตานเอนไซม
โรคเบาหวาน  

95,000 การวิเคราะหคุณภาพ
ทางเคมี และฤทธิ์การ
ตานอนุมูลอิสระและ
ตานเอนไซมโรคความ
ดันโลหิตสูงของ 

95,000 การวิเคราะห
คุณภาพดาน
กายภาพและดาน
เคมีของผลิตภัณฑ
ระหวางการเก็บ
รักษา 

95,000 บริการวิชาการสู
ภาคอุตสาหกรรม
อาหารขนาดยอม 
และตีพิมพ
วารสารวิชาการ 

งบประมาณ ใหระบุ
รายละเอียดการคำนวณ
รายการคาใชจายที่
ตองการใหชัดเจน ตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

F2A4 127. นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการใช
ประโยชนจากหมอนไหม
ในการเพาะเล้ียงสัตวน้ำ   
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร และเกษตรกร 

    110,000 วิเคราะห
องคประกอบรวม
ของตัวอยางหมอน
ไหมที่มีอยูใน
จังหวัดสุรินทร เพ่ือ
จะนำศักกยภาพมา
ใชในการเพาะเล้ียง
สัตวน้ำ 

95,000 ศึกษาทดลอง 
วิเคราะห และ
พัฒนาการใช
ประโยชนจากหมอน
ไหมในการเพาะเล้ียง
สัตวน้ำ 

110,000 ทวนสอบผล
การศึกษาทดลอง
จากปงบประมาณ 
2567 และนำมา
ปรับปรุง การนำ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช
ประโยชนจาก
หมอนไหมในการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ำ
อยางเหมาะสม 

95,000 ถายทอด
เทคโนโลยีและ
บริการทาง
วิชาการ 

งบประมาณใหระบุ
รายละเอียดการคำนวร
รายการคาใชจายที่ตอง
ใหชัดเจน ตามระเบียบ
การะทรวงการคลัง 

F2A4 128. การผลิตแกสชีวภาพ
จากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรในทองที ่ 
(วข. รอยเอ็ด ณ ทุงกุลา
รองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

260,000 พ้ืนที่รอบ ๆ 
มหาวิทยาลัย รัศมี 
50 กิโลเมตร 

260,000 พ้ืนที่รอบ ๆ 
มหาวิทยาลัย รัศมี 
50 กิโลเมตร 

260,000 พ้ืนที่รอบ ๆ 
มหาวิทยาลัย รัศมี 
50 กิโลเมตร 

260,000 พ้ืนที่รอบ ๆ 
มหาวิทยาลัย รัศมี 
50 กิโลเมตร 

260,000 พ้ืนที่รอบ ๆ 
มหาวิทยาลัย รัศมี 
50 กิโลเมตร 

  



หนา 1008                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 129. การศึกษาสมบัติทาง
กายภาพ เคม ีและชีวภาพ
ของดินและการปรับปรุง
ดินโดยใชไบโอชารและปุย
หมักจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ขาวหอมมะลิอินทรีย (วข.
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห) 

พ้ืนที่ทุงกุลารองไห 
จังหวัดรอยเอ็ด 

350,000 1 แหง 350,000 1 แหง 350,000 1 แหง 350,000 1 แหง 350,000 1 แหง   

F2A4 130. การพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตขาวดัชนีน้ำตาลต่ำก่ึง
สำเร็จรูป เพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิม และสรางอาชีพ
สูชุมชน (วข.รอยเอ็ด ณ 
ทุงกุลารองไห) 

5 อำเภอในเขตพ้ืนที่ทุง
กุลารองไห จังหวัด 
รอยเอ็ด 

450,000 1) เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑขาวดัชนี
น้ำตาลต่ำจากขาว
หอมมะลิในเขตพ้ืนที่
ทุงกุลารองไหจังหวัด
รอยเอ็ด มูลคาให
กับขาวพ้ืนเมือง 

450,000 1) ถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
ขาวดัชนีน้ำตาลต่ำ
สูชุมชน เพ่ือตอ
ยอดการสรางอาชีพ 
นำไปสูการเพ่ิม
มูลคาใหกับขาว
พ้ืนเมือง 

450,000 1) เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑขาวดัชนี
น้ำตาลต่ำพรอม
รับประทานจากขาว
พ้ืนเมืองในเขตพ้ืนที่
ทุงกุลารองไหจังหวัด
รอยเอ็ด มูลคาให
กับขาวพ้ืนเมือง 

450,000 1) ถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
ขาวดัชนีน้ำตาลต่ำสู
ชุมชน เพ่ือตอยอด
การสรางอาชีพ 
นำไปสูการเพ่ิม
มูลคาใหกับขาว
พ้ืนเมือง 

450,000 1) เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑขาวดัชนี
น้ำตาลต่ำก่ึง
สำเร็จรูปพรอม
รับประทานจาก
ขาวพ้ืนเมืองในเขต
พ้ืนที่ทุงกุลารองไห
จังหวัดรอยเอ็ด 2) 
ถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
ขาวดัชนีน้ำตาลต่ำ
ก่ึงสำเร็จรูปสู
ชุมชน เพ่ือตอยอด
การสรางอาชีพ 
นำไปสูการเพ่ิม
มูลคาใหกับขาว
พ้ืนเมือง 

 F2A4/ F3A8 

F2A4 131. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑชิฟฟอนเคก
ปราศจากกลูเตนจากแปง
ขาวหอมมะลิทุงกุลา
รองไห (วข.รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห) 

5 อำเภอในเขตพ้ืนที่ทุง
กุลารองไห จังหวัด 
รอยเอ็ด 

351,200 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ
ชิฟฟอนเคก
ปราศจากกลูเตน
จากแปงขาวหอม
มะลิใหมีคุณภาพ
เทียบเทากับชิฟฟอน
เคกที่ผลิตจากแปง
สาลีที่มีกลูเตน 

350,000 ถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑ
ชิฟฟอนเคก
ปราศจากกลูเตน
จากแปงขาวหอม
มะลิ สูชุมชนเพ่ือ
การสรางอาชีพ 

350,000 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ
ชิฟฟอนเคก
ปราศจากกลูเตนจาก
แปงขาวหอมมะลิ
เสริมโปรตีนจ้ิงหรีด  

350,000 ถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑ
ชิฟฟอนเคก
ปราศจากกลูเตน
จากแปงขาวหอม
มะลิเสริมโปรตีน
จ้ิงหรีด สูชุมชนเพ่ือ
การสรางอาชีพ 

350,000 เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑชิฟฟอน
เคกปราศจาก
กลูเตนจากแปง
ขาวหอมมะลิเสริม
โปรตีนจากจ้ิงหรีด
ใหมีคุณภาพ
เทียบเทากับชิฟ
ฟอนเคกที่ผลิต
จากแปงสาลีที่มี
กลูเตน 

  



แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1009 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 132. โครงการผลิต
แบคทีเรียเซลลูโลสจาก
ขาวหอมมะลิทุงกุลา
รองไหเพ่ือใชเปนแหลงใย
อาหารทางเลือกใน
ผลิตภัณฑอาหารเสริม
สุขภาพ (วข.รอยเอ็ด ณ 
ทุงกุลารองไห) 

5 อำเภอในเขตพ้ืนที่ทุง
กุลารองไห จังหวัด 
รอยเอ็ด 

358,100 เพ่ือหาสภาวะที่
เหมาะสมในการ
ผลิตแบคทีเรีย
เซลลูโลส (ใยอาหาร
ทางเลือก) จากขาว
หักที่ไดจาก
กระบวนการสีขาว
หอมมะลิ 

350,000 เพ่ือศึกษาการใชใย
อาหารจาก
แบคทีเรียเซลลูโลส 
เปนสวนผสมในการ
ผลิตอาหารเสริม
สุขภาพที่เหมาะสม
กับผูปวย
โรคเบาหวาน ผูที่
รักษสุขภาพ และผู
ตองการควบคุม
น้ำหนัก 

350,000 ศึกษาการยอมรับของ
ผูบริโภคตอผลิตภัณฑ
อาหารเพ่ือสุขภาพที่
มีการเสริมใยอาหาร
จากแบคทีเรีย
เซลลูโลส 

350,000 ถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตแบคทีเรีย
เซลลูโลส (ใยอาหาร
ทางเลือก) จากขาว
หักที่ไดจาก
กระบวนการสีขาว
หอมมะลิ 

350,000 ถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
อาหารเสริม
สุขภาพเสริมใย
อาหารจาก
แบคทีเรีย 

  

F2A4 133. การอนุรักษความ
หลากหลายของพันธุขาว
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ทุงกุลา
รองไห โดยกระบวนการมี
สวนรวมของเกษตรกร 
เพ่ือสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจใหกับชุมชน  
(วข.รอยเอ็ด ณ ทุงกุลา
รองไห) 

พ้ืนที่ทุงกลารองไห 
ครอบคลุม 5 จังหวัด
(รอยเอ็ด, มหาสารคาม
,ศรีสะเกษ,สุรินทร,ยโสธร) 

500,000 1.เพ่ืออนุรักษพันธุ
ขาวพ้ืนเมืองในพ้ืนที่
ทุงกุลารองไห         
2. เพ่ือสรางแนว
ทางการอนุรักษพันธุ
ขาวพ้ืนเมืองโดย
กระบวนการมีสวน
รวมของชุมชน         
3. เพ่ือสรางชองทาง
ทางธุรกิจดวยพันธุ
ขาวพ้ืนเมือง  

500,000 1. สามารถอนุรักษ
พันธุขาวพ้ืนเมือง 
ดวยแนวทางของ
เกษตรกร   
2. เกษตรกร
สามารถสราง
ชองทางธุรกิจดวย
พันธุขาวพ้ืนเมือง 
เพ่ือสรางความ
มั่นคงและยั่งยืน 
ภายใตกรอบการ
อนุรักษพันธุขาว
พ้ืนเมือง 

500,000 1. สามารถอนุรักษ
พันธุขาวพ้ืนเมือง 
ดวยแนวทางของ
เกษตรกร   
2. เกษตรกรสามารถ
สรางชองทางธุรกิจ
ดวยพันธุขาวพ้ืนเมือง 
เพ่ือสรางความมั่นคง
และยั่งยืน ภายใต
กรอบการอนุรักษ
พันธุขาวพ้ืนเมือง 

500,000 1. สามารถอนุรักษ
พันธุขาวพ้ืนเมือง 
ดวยแนวทางของ
เกษตรกร   
2. เกษตรกร
สามารถสราง
ชองทางธุรกิจดวย
พันธุขาวพ้ืนเมือง 
เพ่ือสรางความ
มั่นคงและยั่งยืน 
ภายใตกรอบการ
อนุรักษพันธุขาว
พ้ืนเมือง 

500,000 1. สามารถอนุรักษ
พันธุขาวพ้ืนเมือง 
ดวยแนวทางของ
เกษตรกร   
2. เกษตรกร
สามารถสราง
ชองทางธุรกิจดวย
พันธุขาวพ้ืนเมือง 
เพ่ือสรางความ
มั่นคงและยั่งยืน 
ภายใตกรอบการ
อนุรักษพันธุขาว
พ้ืนเมือง 

 F2A4/ F3A8 

F2A4 134. การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑสำหรับ 
ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาว
หอมมะลิทุงกุลารองไห 
(วข.รอยเอ็ด ณ ทุงกุลา
รองไห) 

เขตพ้ืนที่ทุงกลารองไห            
อ.สุวรรณภูมิจังหวัด
รอยเอ็ด 

300,000 1.เพ่ือสรางอัต
ลักษณทุงกุลารองไห    
2.เพ่ือนำเสนอ
รูปแบบบรรจุภัณฑที่
แสดงอัตลักษณทุง
กุลารองไห     
3.เพ่ือสงเสริมการ
ยกระดับผลิตภัณฑ
จากขาวหอมมะลิ 
ในเขตพ้ืนที่ทุงกุลา
รองไหจังหวัด
รอยเอ็ด 

300,000 1.เพ่ือสรางอัต
ลักษณทุงกุลา
รองไห    
2.เพ่ือนำเสนอ
รูปแบบบรรจุภัณฑ
ที่แสดงอัตลักษณ
ทุงกุลารองไห    
3.เพ่ือสงเสริมการ
ยกระดับผลิตภัณฑ
จากขาวหอมมะลิ 
ในเขตพ้ืนที่ทุงกุลา
รองไหจังหวัด
รอยเอ็ด 

300,000 1.เพ่ือสรางอัตลักษณ
ทุงกุลารองไห     
2.เพ่ือนำเสนอ
รูปแบบบรรจุภัณฑที่
แสดงอัตลักษณทุง
กุลารองไห      
3.เพ่ือสงเสริมการ
ยกระดับผลิตภัณฑ
จากขาวหอมมะลิ ใน
เขตพ้ืนที่ทุงกุลา
รองไหจังหวัดรอยเอ็ด 

300,000 1.เพ่ือสรางอัต
ลักษณทุงกุลา
รองไห   
2.เพ่ือนำเสนอ
รูปแบบบรรจุภัณฑ
ที่แสดงอัตลักษณทุง
กุลารองไห      
3.เพ่ือสงเสริมการ
ยกระดับผลิตภัณฑ
จากขาวหอมมะลิ 
ในเขตพ้ืนที่ทุงกุลา
รองไหจังหวัด
รอยเอ็ด 

300,000 1.เพ่ือสรางอัต
ลักษณทุงกุลา
รองไห     
2.เพ่ือนำเสนอ
รูปแบบบรรจุภัณฑ
ที่แสดงอัตลักษณ
ทุงกุลารองไห    
3.เพ่ือสงเสริมการ
ยกระดับผลิตภัณฑ
จากขาวหอมมะลิ 
ในเขตพ้ืนที่ทุงกุลา
รองไหจังหวัด
รอยเอ็ด 

  



หนา 1010                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 135. โครงการประเมิน
ความสามารถของ
แบคทีเรียปฏิปกษชนิดแก
รมบวก สายพันธุทุงกุลา
รองไห ที่มีผลตอแบคทีเรีย
โรคขอบใบแหงของขาว 
Xanthomonas oryzae 
(Assessment of 
Antagonistic Gram 
Positive Bacteria 
Strains of Thung Kula 
Rong Hai in Roi Et 
Province against 
Phytopathogenic 
bacteria 
Xanthomonas oryzae 
causing bacterial leaf 
blight of rice) (วข.
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห) 

พ้ืนที่ทุงกลารองไห 
ครอบคลุม 5 จังหวัด
(รอยเอ็ด, มหาสารคาม
,ศรีสะเกษ,สุรินทร,ยโสธร) 

350,000 1.  เพ่ือสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพสธ.)       
2.  แยกเชื้อ
แบคทีเรียบริสุทธิ์
ของสายพันธุของ
แบคทีเรียปฏิปกษ
ชนิดแกรมบวก จาก
ดินที่ปลูกขาวหอม
มะลิที่เก็บตัวอยาง
มาจากพ้ืนที่ทุงกุลา
รองไห จังหวัด
รอยเอ็ด อยางนอย 
100 ไอโซเลท 

350,000 แยกเชื้อแบคทีเรีย
บริสุทธิ์ของสาย
พันธุของ
Xanthomonas 
oryzae จากขาว
หอมมะลิที่เปนโรค
ขอบใบแหงที่เก็บ
ตัวอยางมาจาก
พ้ืนที่ทุงกุลารองไห 
จังหวัดรอยเอ็ด 
อยางนอย 10 ไอโซ
เลท 

350,000 ประเมิน
ความสามารถของ
แบคทีเรียปฏิปกษ
ชนิดแกรมบวกที่มีผล
ตอแบคทีเรียโรคพืช
Xanthomonas 
oryzae โดยคัดแยก
เชื้อทั้งสองไดจาก
พ้ืนที่ทุงกุลารองไห 
จังหวัดรอยเอ็ด ใน
แปลงทดลองปลูก
ขาว 

350,000 ประเมิน
ความสามารถของ
ไอโซเลทของ
แบคทีเรียปฏิปกษ
ชนิดแกรมบวกถึง
ผลตอแบคทีเรียโรค
พืช 
Xanthomonas 
oryzae ที่คัดแยก
เชื้อทั้งสองไดจาก
พ้ืนที่ทุงกุลารองไห 
จังหวัดรอยเอ็ด ใน
พ้ืนที่แปลงปลูกขาว 

350,000 นำไอโซเลทของ
เชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษชนิดแกรม
บวกทั้งหมดที่มีผล
ประเมิน
ความสามารถตอ
แบคทีเรียโรคพืช 
Xanthomonas 
oryzae เกิน 70 
เปอรเซ็น มาผลิต
ใหไดปริมาณมาก
เพ่ือจำหนายให
เกษตรกร 

  

F2A4 136. โครงการศึกษาสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ
เคมีของขาวพันธุพ้ืนเมือง
ในเขตพ้ืนที่ทุงกุลารองไห
(วข.รอยเอ็ด ณ ทุงกุลา
รองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

350,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

350,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

350,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

350,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

350,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

  

F2A4 137. โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑบะหมี่ใยอาหาร
สูงจากกากรำขาว (วข.
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

250,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

300,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

300,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

350,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

400,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

  

F2A4 138. โครงการศึกษาความ
หลากหลายของขาวพันธุ
พ้ืนเมืองและปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพ่ือ
เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจาก
ขาว (วข.รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

300,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

300,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

350,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

350,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

400,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 139. โครงการศึกษา
ปริมาณสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพและฤทธิ์ตานทาน
อนุมูลอิสระในการหมัก
ขาวหอมมะลิทุงกุลา
รองไหดวยยีสต (วข.
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

300,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

300,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

350,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

350,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

400,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

  

F2A4 140. การใชพืชสมุนไพร
เพ่ือสนับสนุนการผลิตขาว
หอมมะลิอินทรีย GI ใน
พ้ืนที่ทุงกุลารองไห  (วข.
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห) 

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

450,000 เพ่ือนำพืชสมุนไพร
มาใชในการผลิตขาว
อินทรียทั้งระบบ 

450,000 เพ่ือนำพืชสมุนไพร
มาใชในการผลิต
ขาวอินทรียทั้ง
ระบบ 

450,000 เพ่ือนำพืชสมุนไพรมา
ใชในการผลิตขาว
อินทรียทั้งระบบ 

450,000 เพ่ือนำพืชสมุนไพร
มาใชในการผลิต
ขาวอินทรียทั้ง
ระบบ 

450,000 เพ่ือนำพืชสมุนไพร
มาใชในการผลิต
ขาวอินทรียทั้ง
ระบบ 

  

F2A4 141. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑบะหมี่ขาว
ปราศจากกลูเตนสำหรับ
ผูบริโภคกลุมแพกลูเตนใน
แปงสาลี (วข.รอยเอ็ด ณ 
ทุงกุลารองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

250,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

300,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

300,000 พ้ืนที ่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

350,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

400,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

  

F2A4 142. ดัชนีชีวภาพ (Bio-
indicator) และปจจัย
ส่ิงแวดลอมตอคุณภาพ
และผลผลิตของขาวพันธุ
พ้ืนเมืองโคราช  
(นครราชสีมา) 

จังหวัดนครราชสีมา 95,000 ไดดัชนีชีวภาพ(Bio-
indicator) และ
สภาวะแวดลอมที่มี
ผลตอผลผลิตขาว
พันธุพ้ืนเมืองโคราช
ในพ้ืนที่ของจังหวัด
นครราชสีมา โดย
เก็บขอมูล อุณหภูมิ
อากาศ, ความชื้นใน
อากาศ ปริมาณ
น้ำฝน อุณหภูมิดิน, 
เก็บตัวอยางดินเพ่ือ
วิเคราะหคา pH, N, 
P, K, ความชื้นในดิน 
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตวหนา
ดินในนาขาว ทำการ
วัดความสูงของตน
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ขาวและผลผลิตตอ
ไร 

F2A4 143. พัฒนาพันธุพืช
ทองถิ่นหมากเมา         
(วข.สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 300,000 รวบรวมและ
คัดเลือกพันธุที่มี
ศักยภาพ 

300,000 การเพ่ิมผลผลิต
หมากเมา 

300,000 การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ดานแปรรูป 

300,000 การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ดานแปรรูป 

300,000 การสรางเครือขาย
และสงเสริม
การตลาดเมา GI  

 

F2A4 144. พัฒนาพันธุพืช
ทองถิ่นขาวสี (วข.
สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 300,000 ทดสอบและคัดเลือก
พันธุที่มีศักยภาพ
เพ่ิมเติม  

300000 คัดเลือกพันธุ 300,000 การเพ่ิมผลผลิต
วัตถุดิบ 

300,000 การเสริมสราง
ศักยภาพดานการ
ผลิตผลิตภัณฑ 

300,000 พัฒนาผลิตภัณฑ
การสงเสริม
การตลาด 

 

F2A4 145. พัฒนาพันธุพืช
ทองถิ่นคราม              
(วข.สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 300,000 สำรวจครามในพ้ืนที่
ปลูกรวมกับ
เกษตรกรผูปลูก
ครามเพ่ือใชในการ
การผลิตผาครามใน
จังหวัดสกลนคร 

300,000 คัดเลือกสายพันธุ
คราม 

300,000 การเพ่ิมผลผลิตตน
คราม และเนื้อคราม 
สูมาตรฐาน 

300,000 มาตรฐานการผลิต
เนื้อครามที่มี
คุณภาพ  

300,000 การสรางเครือขาย
และสงเสริม
การตลาดคราม  

 

F2A4 146. พัฒนาพันธุพืช
ทองถิ่นกรุงเขมา         
(วข.สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 300,000 รวบรวมและ
คัดเลือกพันธุที่มี
ศักยภาพเพ่ิมเติม 

300,000 การเพ่ิมผลผลิต
กรุงเขมา  

300,000 การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ดานแปรรูป 

300,000 การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ดานแปรรูป 

300,000 การสรางเครือขาย
และสงเสริม
การตลาด 

 

  รวม  146  โครงการ  23,685,300  19,612,000  19,717,000  19,962,000  17,137,000   
F2A5 1. การพัฒนาโปรแกรมใน

ระบบฐานขอมูลพิพิธภัณฑ  
(วข.สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 300,000 พัฒนาโปรแกรม
การเก็บขอมูลที่ได
จากโครงการ
อนุรักษ 

200,000 แกไขปรับปรุง
ระบบ 

200,000 ดูแลระบบ 200,000 ดูแลระบบ 200,000 ดูแลระบบ   

F2A5 2. การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือจัดทำขอมูล
พืชอนุรักษในพ้ืนที่สำรวจ 
อพ.สธ. ศูนยการศึกษา
หนองระเวียง จังหวัด
นครราชสีมา 
(นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - มทร. อีสาน 

600,000 เปาหมาย-กลุม 
สถานที่ศึกษา 
นักวิจัย หรือ
นักเรียน นักศึกษาที่
มีความสนใจดาน
การศึกษาขอมูลพืช 
และการอนุรักษ
พันธุพืช 

600,000 เปาหมาย-กลุม 
สถานที่ศึกษา 
นักวิจัย หรือ
นักเรียน นักศึกษา
ที่มีความสนใจดาน
การศึกษาขอมูล
พืช และการ
อนุรักษพันธุพืช 

600,000 เปาหมาย-กลุม 
สถานที่ศึกษา 
นักวิจัย หรือนักเรียน 
นักศึกษาที่มีความ
สนใจดานการศึกษา
ขอมูลพืช และการ
อนุรักษพันธุพืช 

600,000 เปาหมาย-กลุม 
สถานที่ศึกษา 
นักวิจัย หรือ
นักเรียน นักศึกษาที่
มีความสนใจดาน
การศึกษาขอมูลพืช 
และการอนุรักษ
พันธุพืช 

600,000 เปาหมาย-กลุม 
สถานที่ศึกษา 
นักวิจัย หรือ
นักเรียน นักศึกษา
ที่มีความสนใจดาน
การศึกษาขอมูลพืช 
และการอนุรักษ
พันธุพืช 

F2A4/ F2A5 

F2A5 3. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาฐานขอมูลทรัพยากร
ของโครงการ อพ.สธ.-มทร.
อีสาน            
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

0 1. มีการเพ่ิมเติม
ขอมูลรวมอยาง
นอย 50 ขอมูล 

20,000 1. มีการเพ่ิมเติม
ขอมูลรวมอยาง
นอย 50 ขอมูล 

20,000 1. มีการเพ่ิมเติม
ขอมูลรวมอยางนอย 
50 ขอมูล 

20,000 1. มีการเพ่ิมเติม
ขอมูลรวมอยางนอย 
50 ขอมูล 

20,000 1. มีการเพ่ิมเติม
ขอมูลรวมอยาง
นอย 50 ขอมูล   
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A5 4. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลผักพ้ืนบาน  
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

    100,000 1. มีฐานขอมูลของ
ผักพ้ืนบานแตละ
สายพันธุ  2.มี
ฐานขอมูลของ
ทรัพยากรทั้ง 3 
ดาน 

50,000 1. มีฐานขอมูลของ
ผักพ้ืนบานแตละ
สายพันธุ  2.มี
ฐานขอมูลของ
ทรัพยากรทั้ง 3 ดาน 

50,000 1. มีฐานขอมูลของ
ผักพ้ืนบานแตละ
สายพันธุ 2.มี
ฐานขอมูลของ
ทรัพยากรทั้ง 3 
ดาน 

50,000 1. มีฐานขอมูลของ
ผักพ้ืนบานแตละ
สายพันธุ 2.มี
ฐานขอมูลของ
ทรัพยากรทั้ง 3 
ดาน 

  

F2A5 5. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
สำหรับแหลงเรียนรู 
อพ.สธ. อยางยั่งยืน (วข.
ขอนแกน) 

ศูนยประสาน งาน อพ.สธ. 
วิทยาเขตขอนแกน 

    100,000 สำรวจรวบรวม
และประมวลขอมูล
พ้ืนที่ศูนย
ประสานงานฯ 

200,000 จัดทำฐานขอมูล 200,000 จัดทำฐานขอมูล 100,000 เปดใชส่ือฐานขอมูล
และประเมินความ
พึงพอใจ  

  

F2A5 6. โครงการเก็บรวบรวม
ขอมูลงานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น จากการสำรวจ
กิจกรรม 9 ใบงานพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร  (วข.
สกลนคร) 

วิทยาเขตสกลนคร 400,000 รวบรวมขอมูลงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น จากการ
สำรวจกิจกรรม 9 
ใบงาน พ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 

400,000 รวบรวมขอมูลงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น จากการ
สำรวจกิจกรรม 9 
ใบงาน พ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร 

400,000 รวบรวมขอมูลงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น จากการ
สำรวจกิจกรรม 9 ใบ
งาน พ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 

400,000 รวบรวมขอมูลงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น จากการ
สำรวจกิจกรรม 9 
ใบงาน พ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 

400,000 รวบรวมขอมูลงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น จากการ
สำรวจกิจกรรม 9 
ใบงาน พ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร 

  

F2A5 7. โครงการฐานขอมูล
ทรัพยากรพืชศึกษา พ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร (กรุงเขมา 
เมา คราม)  (วข.สกลนคร) 

วิทยาเขตสกลนคร 400,000 การรวบรวมขอมูล
พืชศึกษาในเขต
พ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 3 ชนิด 

400,000 การรวบรวมขอมูล
พืชศึกษาในเขต
พ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 3 ชนิด 

400,000 การรวบรวมขอมูล
พืชศึกษาในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร 3 
ชนิด 

400,000 การรวบรวมขอมูล
พืชศึกษาในเขต
พ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 3 ชนิด 

400,000 การรวบรวมขอมูล
พืชศึกษาในเขต
พ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 3 ชนิด 

  

F2A5 8. โครงการพัฒนา
แพลตฟอรมบริการ
สารสนเทศดานทรัพยากร
พันธุกรรมพืชและภูมิ
ปญญาทองถิ่น (วข. 
สุรินทร ) 

วิทยาเขตสุรินทร 328,300 มีแพลตฟอรม
ใหบริการ
สารสนเทศดาน
พันธุกรรมพืชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

328,300 มีแพลตฟอรม
ใหบริการ
สารสนเทศดาน
พันธุกรรมพืช สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

328,300 มีแพลตฟอรม
ใหบริการสารสนเทศ
ดานพันธุกรรมพืช 
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

328,300 มีแพลตฟอรม
ใหบริการ
สารสนเทศดาน
พันธุกรรมพืช สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

328,300 มีแพลตฟอรม
ใหบริการ
สารสนเทศดาน
พันธุกรรมพืช สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

  

F2A5 9. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากรและ
ภูมิปญญาทองถิ่น (วข. 
สุรินทร ) 

วิทยาเขตสุรินทร 400,000 มีฐานขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่นพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร 

400,000 มีฐานขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น
พ้ืนที่จังหวัด
สุรินทร 

400,000 มีฐานขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่นพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร 

400,000 มีฐานขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่นพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร 

400,000 มีฐานขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่นพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร 

  

F2A5 10. โครงการศูนยขอมูล
ทรัพยากรสำหรับขาวหอม
มะลิ (รอยเอ็ด ณ ทุงกุลา
รองไห) 

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

650,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

650,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

650,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

60,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

650,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

  



หนา 1014                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A5 11. โครงการเก็บรวบรวม
ฐานขอมูลของขาวหอม
มะลิทุงกุลารองไห(รอยเอ็ด 
ณ ทุงกุลารองไห) 

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

350,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

350,000 พ้ืนที่ อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

450,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

500,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

500,000 พ้ืนที่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

  

  รวม  11  โครงการ  3,428,300  3,548,300  3,698,300  3,158,300  3,648,300   
F2A6 1. พัฒนาพันธุพืชทองถิ่น

ผักทองถิ่น (วข.สกลนคร) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 300,000 คัดเลือกพันธุผักที่มี

ศักยภาพจากการ
สำรวจและรวบรม
พันธุ 

300,000 ผสมพันธุ 300,000 คัดเลือกพันธุ 300,000 คัดเลือกพันธุ 300,000 การเพ่ิมผลผลิต  

  รวม  1  โครงการ  300,000  300,000  300,000  300,000  300,000   
F3A7 1. การทำพิพิธภัณฑ

โครงการอนุรักษฯ“ศูนย
ถายทอดองครูดานพัฒนา
ผลิตภัณฑจากพืชทองถิ่น”           
(วข.สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 300,000 ดูแลระบบการ
จัดเก็บขอมูลใน
พิพิธภัณฑ และ
จัดเก็บขอมูลที่ได
จากโครงการ
เพ่ิมเติม 

300,000 ดูแลระบบการ
จัดเก็บขอมูลใน
พิพิธภัณฑ และ
จัดเก็บขอมูลที่ได
จากโครงการ
เพ่ิมเติม 

300,000 ดูแลระบบการ
จัดเก็บขอมูลใน
พิพิธภัณฑ และ
จัดเก็บขอมูลที่ได
จากโครงการ
เพ่ิมเติม 

300,000 ดูแลระบบการ
จัดเก็บขอมูลใน
พิพิธภัณฑ และ
จัดเก็บขอมูลที่ได
จากโครงการ
เพ่ิมเติม 

300,000 ดูแลระบบการ
จัดเก็บขอมูลใน
พิพิธภัณฑ และ
จัดเก็บขอมูลที่ได
จากโครงการ
เพ่ิมเติม 

F2A5/ F3A7 

F3A7 2. โครงการพิพิธภัณฑและ
นิทรรศการเพ่ือการเรียนรู
โครงการ อพ.สธ. (วข. 
สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

300,000 เปนแหลงเรียนรู
หรือฐานเรียนรู
สำหรับนักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 
เพ่ือสรางจิตสำนึก
ใหกับเยาวชนรุน
หลัง 

300,000 เปนแหลงเรียนรู
หรือฐานเรียนรู
สำหรับนักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 
เพ่ือสรางจิตสำนึก
ใหกับเยาวชนรุน
หลัง 

300,000 เปนแหลงเรียนรูหรือ
ฐานเรียนรูสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
เพ่ือสรางจิตสำนกึ
ใหกับเยาวชนรุนหลัง 

300,000 เปนแหลงเรียนรู
หรือฐานเรียนรู
สำหรับนักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 
เพ่ือสรางจิตสำนึก
ใหกับเยาวชนรุน
หลัง 

300,000 เปนแหลงเรียนรู
หรือฐานเรียนรู
สำหรับนักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 
เพ่ือสรางจิตสำนึก
ใหกับเยาวชนรุน
หลัง 

  

F3A7 3. พิพิธภัณฑปลาน้ำจืด 
(วข. สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

94,000 เปนแหลงเรียนรู
และแสดงพันธุปลา
น้ำจืดพ้ืนเมืองที่มี
มาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง  

94,000 เปนแหลงเรียนรู
และแสดงพันธุปลา
น้ำจืดพ้ืนเมืองที่มี
มาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง  

94,000 เปนแหลงเรียนรูและ
แสดงพันธุปลาน้ำจืด
พ้ืนเมืองที่มี
มาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง  

94,000 เปนแหลงเรียนรู
และแสดงพันธุปลา
น้ำจืดพ้ืนเมืองที่มี
มาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง  

94,000 เปนแหลงเรียนรู
และแสดงพันธุปลา
น้ำจืดพ้ืนเมืองที่มี
มาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง  

  

 รวม  3 โครงการ  694,000  694,000  694,000  694,000  694,000   
F3A8 1. โครงการแหลงเรียนรู

การสำรวจฐานทรัพยากร
ทองถิ่นและสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
(วข. สุรินทร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

100,000 เปนแหลงเรียนรู
และพ้ืนที่สาธิตใหผู
เขารับการอบรมได
ทดลองปฏิบัติและ
เกิดความเขาใจใน
กระบวนการสำรวจ

100,000 เปนแหลงเรียนรู
และพ้ืนที่สาธิตใหผู
เขารับการอบรมได
ทดลองปฏิบัติและ
เกิดความเขาใจใน
กระบวนการ

100,000 เปนแหลงเรียนรูและ
พ้ืนที่สาธิตใหผูเขา
รับการอบรมได
ทดลองปฏิบัติและ
เกิดความเขาใจใน
กระบวนการสำรวจ

100,000 เปนแหลงเรียนรู
และพ้ืนที่สาธิตใหผู
เขารับการอบรมได
ทดลองปฏิบัติและ
เกิดความเขาใจใน
กระบวนการสำรวจ

100,000 เปนแหลงเรียนรู
และพ้ืนที่สาธิตใหผู
เขารับการอบรมได
ทดลองปฏิบัติและ
เกิดความเขาใจใน
กระบวนการสำรวจ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น และ
กระบวนการจัดทำ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

สำรวจฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
และกระบวนการ
จัดทำสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น และ
กระบวนการจัดทำ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น และ
กระบวนการจัดทำ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น และ
กระบวนการจัดทำ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

F3A8 2. การปลูกหมอนเปนไม
ประดับกระถางเพ่ือเสริม
รายได (วข. สุรินทร) 

ชุมชนปลูกหมอนในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร 

    50,000 สงเสริมรายไดให
ชุมชนปลูกหมอน
ในพ้ืนที่จังหวัด
สุรินทร 

50,000 สงเสริมรายไดให
ชุมชนปลูกหมอนใน
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร 

50,000 สงเสริมรายไดให
ชุมชนปลูกหมอนใน
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร 

50,000 สงเสริมรายไดให
ชุมชนปลูกหมอน
ในพ้ืนที่จังหวัด
สุรินทร 

  

F3A8 3. โครงการถายทอดการ
ทำแชมพูสมุนไพร ชลอ
หงอก ลดอาการคัน ลด
การหลุดรวง ชวยกระตุน
การงอกของเสนผม        
(นครราชสีมา) 

พ้ืนที่ โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. หรือ
ที่สนใจภายในรัศมี 50 
กม.ของหนวยงานฯ 

30,000 1.เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)        
2.เพ่ือสงเสริมอาชีพ
ทางดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติประเภท
แชมพู ใหแก กลุม
แมบาน สตรีผู
วางงาน ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูดอยโอกาส 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปใน
จังหวัดนครราชสีมา 

                  

F3A8 4. การสงเสริมและสราง
จิตสำนึกในการใชประ
โยชยทรัพยากรพ้ืนถิ่นและ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชาผักอีนูน ใน
พ้ืนที่หนองระเวียง   
จ. นครราชสีมา        
(นครราชสีมา) 

สาขาวิชาวิศวกรรมหลัง
การเก็บเก่ียวและแปร
สภาพ และ ศูนยอนุรักษ 
ต. หนองระเวียง จ.
นครราชสีมา  

        200,000 เพ่ือสงเสริมและ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชาผักอีนูน 
ในพ้ืนที่หนองระเวียง 
จ. นครราชสีมา 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 5. การสงเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑชาผักอีนูน ใน
พ้ืนที่หนองระเวียง           
จ. นครราชสีมา                     
(นครราชสีมา) 

สาขาวิชาวิศวกรรมหลัง
การเก็บเก่ียวและแปร
สภาพ และ ศูนยอนุรักษ  
ต.หนองระเวียง จ.
นครราชสีมา  

            250,000 เพ่ือสงเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ
ชาผักอีนูน ในพ้ืนที่ 
หนองระเวียง จ.
นครราชสีมา  

      

F3A8 6. การสงเสริมและสราง
จิตสำนึกในการใช
ประโยชนทรัพยากรพ้ืนถิ่น
และยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชาผักพ้ืนบาน 
ในพ้ืนที่หนองระเวียง จ. 
นครราชสีมา               
(นครราชสีมา) 

สาขาวิชาวิศวกรรมหลัง
การเก็บเก่ียวและแปร
สภาพ และ ศูนยอนุรักษ 
ต. หนองระเวียง จ. 
นครราชสีมา  

                350,000 เพ่ือสงเสริมและ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชาผัก
พ้ืนบาน ในพ้ืนที่
หนองระเวียง จ. 
นครราชสีมา 

  

F3A8 7. การสงเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑชาผักพ้ืนบาน ใน
พ้ืนที่หนองระเวียง           
จ. นครราชสีมา               
(นครราชสีมา) 

สาขาวิชาวิศวกรรมหลัง
การเก็บเก่ียวและแปร
สภาพ และ ศูนยอนุรักษ 
ต. หนองระเวียง จ. 
นครราชสีมา  

                490,000 เพ่ือสงเสริม
การตลาด
ผลิตภัณฑชาผัก
พ้ืนบาน ในพ้ืนที่
หนองระเวียง จ. 
นครราชสีมา 

  

F3A8 8. โครงการบริหารจัดการ
และการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและสืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่น    
(วข.ขอนแกน) 

ชุมชนพ้ืนที่ปาปกปกษ
พันธุกรรมพืช ใน จ.
ขอนแกน 

    100,000 สำรวจและรวบรวม
ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น 

100,000 อบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารจัดการและ
การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

100,000 อบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารจัดการและ
การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการ
อนุรักษและสืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่น 

100,000 ชุมชนตนแบบที่มี
การบริหารจัดการ
อยางมีสวนรวม
ของชุมชนในการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชและสืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

 F1A2/ F3A8 

F3A8 9. โครงการบริการวิชาการ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ  (วข.ขอนแกน) 

ชุมชนพ้ืนที่ปาปกปกษ
พันธุกรรมพืช ใน จ.
ขอนแกน 

        100,000 อบรมเชิงปฏิบัติการ
วิชาการกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

100,000 อบรมเชิงปฏิบัติการ
วิชาการกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ 

100,000 อบรมเชิง
ปฏิบัติการวิชาการ
กิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ 

  

F3A8 10. โครงการสงเสริมการ
ปลูกพืชอนุรักษ (วข.
ขอนแกน) 

พ้ืนที่ปาปกปกษหรือพ้ืนที่
รับผิดชอบขององคกร
บริหารสวนทองถิ่น 

        50,000 ปลูกและดูแลพืช
อนุรักษ 

50,000 ปลูกและดูแลพืช
อนุรักษ 

50,000 ปลูกและดูแลพืช
อนุรักษ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 11. โครงการถายทอด
เทคโนโลยีการคัดแยก
ขาวเปลือกเพ่ือการผลิตขาว
กลองงอกของวิสาหกิจ
ชุมชนตำบลบานผือ   (วข. 
สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

60,000 อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการ
ออกแบบและเคร่ือง
คัดแยกขาวสำหรับ
การคัดแยก
ขาวเปลือกเพ่ือการ
ผลิตขาวกลองงอก
กลุมสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนบาน
จบก ตำบลบานผือ 
อำเภอจอมพระ 
จำนวน 30 คน 

60,000 อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการ
ออกแบบและ
เคร่ืองคัดแยกขาว
สำหรับการคัดแยก
ขาวเปลือกเพ่ือการ
ผลิตขาวกลองงอก
กลุมสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนบาน
จบก ตำบลบานผือ 
อำเภอจอมพระ 
จำนวน 30 คน 

60,000 อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการ
ออกแบบและเคร่ือง
คัดแยกขาวสำหรับ
การคัดแยก
ขาวเปลือกเพ่ือการ
ผลิตขาวกลองงอก
กลุมสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนบานจบก 
ตำบลบานผือ อำเภอ
จอมพระ จำนวน 30 
คน 

60,000 อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการ
ออกแบบและเคร่ือง
คัดแยกขาวสำหรับ
การคัดแยก
ขาวเปลือกเพ่ือการ
ผลิตขาวกลองงอก
กลุมสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนบาน
จบก ตำบลบานผือ 
อำเภอจอมพระ 
จำนวน 30 คน 

60,000 อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการ
ออกแบบและ
เคร่ืองคัดแยกขาว
สำหรับการคัดแยก
ขาวเปลือกเพ่ือการ
ผลิตขาวกลองงอก
กลุมสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน
บานจบก ตำบล
บานผือ อำเภอ
จอมพระ จำนวน 
30 คน 

  

F3A8 12. โครงการถายทอด
เทคโนโลยีเคร่ืองกะเทาะ
ขาวกลองงอกของวิสาหกิจ
ชุมชนบานจบก   (วข. 
สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

60,000 อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการ
ออกแบบและเคร่ือง
คัดแยกขาวสำหรับ
การคัดแยก
ขาวเปลือกเพ่ือการ
ผลิตขาวกลองงอก
กลุมสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนบาน
จบก ตำบลบานผือ 
อำเภอจอมพระ 
จำนวน 30 คน 

60,000 อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการ
ออกแบบและ
เคร่ืองคัดแยกขาว
สำหรับการคัดแยก
ขาวเปลือกเพ่ือการ
ผลิตขาวกลองงอก
กลุมสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนบาน
จบก ตำบลบานผือ 
อำเภอจอมพระ 
จำนวน 30 คน 

60,000 อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการ
ออกแบบและเคร่ือง
คัดแยกขาวสำหรับ
การคัดแยก
ขาวเปลือกเพ่ือการ
ผลิตขาวกลองงอก
กลุมสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนบานจบก 
ตำบลบานผือ อำเภอ
จอมพระ จำนวน 30 
คน 

60,000 อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการ
ออกแบบและเคร่ือง
คัดแยกขาวสำหรับ
การคัดแยก
ขาวเปลือกเพ่ือการ
ผลิตขาวกลองงอก
กลุมสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนบาน
จบก ตำบลบานผือ 
อำเภอจอมพระ 
จำนวน 30 คน 

60,000 อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการ
ออกแบบและ
เคร่ืองคัดแยกขาว
สำหรับการคัดแยก
ขาวเปลือกเพ่ือการ
ผลิตขาวกลองงอก
กลุมสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน
บานจบก ตำบล
บานผือ อำเภอ
จอมพระ จำนวน 
30 คน 

  

F3A8 13. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
“กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบสำหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมจาก
ทรัพยากรทองถิ่น” (วข. 
สุรินทร ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

28,000 ผูเขารวมอบรมได
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับ
กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบสำหรับ
การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมจาก
ทรัพยากรทองถิ่น 

28,000 ผูเขารวมอบรมได
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับ
กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบสำหรับ
การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมจาก
ทรัพยากรทองถิ่น 

28,000 ผูเขารวมอบรมได
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ
สำหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมจาก
ทรัพยากรทองถิ่น 

28,000 ผูเขารวมอบรมได
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับ
กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบสำหรับ
การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมจาก
ทรัพยากรทองถิ่น 

28,000 ผูเขารวมอบรมได
ความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการคิด
เชิงออกแบบ
สำหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมจาก
ทรัพยากรทองถิ่น 

  

F3A8 14. ถายทอดการแปรรูป
ของเสียจากกระบวนการ
สกัดน้ำมันรำขาวมาผสม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

    60,000 อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการการ
แปรรูปของเสียจาก

60,000 อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการการ
แปรรูปของเสียจาก

60,000 อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการการ
แปรรูปของเสียจาก

60,000 อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการการ
แปรรูปของเสีย
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สูตรครีมสปาเทา              
(วข. สุรินทร ) 

กระบวนการสกัด
น้ำมันรำขาวมา
ผสมสูตรครีมสปา
เทากลุมสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน
เกษตรแปรรูปบาน
ละลมไซร ตำบล
ปรือ อำเภอ
ปราสาท จำนวน 
30 คน 

กระบวนการสกัด
น้ำมันรำขาวมาผสม
สูตรครีมสปาเทากลุม
สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรแปรรูป
บานละลมไซร ตำบล
ปรือ อำเภอปราสาท 
จำนวน 30 คน 

กระบวนการสกัด
น้ำมันรำขาวมาผสม
สูตรครีมสปาเทา
กลุมสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน
เกษตรแปรรูปบาน
ละลมไซร ตำบล
ปรือ อำเภอ
ปราสาท จำนวน 
30 คน 

จากกระบวนการ
สกัดน้ำมันรำขาว
มาผสมสูตรครีมส
ปาเทากลุมสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน
เกษตรแปรรูปบาน
ละลมไซร ตำบล
ปรือ อำเภอ
ปราสาท จำนวน 
30 คน 

F3A8 15. โครงการศูนยการ
เรียนรูการใชทรัพยากร
อยางยั่งยืน (วข. รอยเอ็ด 
ณ ทุงกุลารองไห) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
รอยเอ็ด ณ ทุงกุลารองไห 

550,000 พ้ืนที ่มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ  ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

550,000 พ้ืนที ่มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

550,000 พ้ืนที ่มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

550,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

550,000 พ้ืนที่ มทร. อีสาน 
วข. รอยเอ็ด ณ ทุง
กุลารองไห พ้ืนที่ 
1700 ไร 

  

F3A8 16. โครงการพัฒนาศูนย
ประสานงานฯ เปนแหลง
อางอิงและเรียนรูโครงการ 
อพ.สธ. อยางยั่งยืน  (วข.
ขอนแกน) 

ศูนยประสานงาน อพ.สธ. 
วิทยาเขตขอนแกน 

    100,000 รวบรวมและ
ประมวลขอมูลพ้ืนที่
ศูนยประสานงานฯ 

100,000 รวบรวมและประมวล
ขอมูลพ้ืนที่ศูนย
ประสานงานฯ 

200,000 พัฒนาพ้ืนที่ศูนย
ประสานงานฯ  

100,000 เปดศูนย
ประสานงานฯ 
เปนแหลงอางอิง
และเรียนรู
โครงการ อพ.สธ. 
อยางยั่งยืน 

  

F3A8 17. โครงการอบรมเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช (วข.ขอนแกน) 

ศูนยประสาน งาน อพ.สธ. 
วิทยาเขตขอนแกน 

100,000 1.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
สวนพฤกษศาสตร  
2.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
ฐานทรัพยากร  

100,000 1.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
สวนพฤกษศาสตร  
2.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
ฐานทรัพยากร  

100,000 1.โครงการอบรมเพ่ือ
สนับสนุนงานสวน
พฤกษศาสตร  2.
โครงการอบรมเพ่ือ
สนับสนุนงานฐาน
ทรัพยากร  

100,000 1.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
สวนพฤกษศาสตร  
2.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
ฐานทรัพยากร  

100,000 1.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
สวนพฤกษศาสตร  
2.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
ฐานทรัพยากร  

 

F3A8 18. โครงการพัฒนา
บุคลากรสำหรับดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ              
(วข.ขอนแกน) 

ศูนยประสาน งาน อพ.สธ. 
วิทยาเขตขอนแกน 

100,000 1.งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
-งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
2.งานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
(อบรม/ศึกษาดู
งาน) 

100,000 1.งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
-งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
2.งานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
(อบรม/ศึกษาดู
งาน) 

100,000 1.งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
-งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
2.งานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
(อบรม/ศึกษาดูงาน) 

100,000 1.งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
-งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
2.งานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
(อบรม/ศึกษาดูงาน) 

100,000 1.งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
-งานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
2.งานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
(อบรม/ศึกษาดู
งาน) 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 19. โครงการบริการ
วิชาการที่กอใหเกิดรายได  
(วข.ขอนแกน) 

ศูนยประสาน งาน อพ.สธ. 
วิทยาเขตขอนแกน 

150,000 1.โครงการหลักสูตร
อบรมตามฐานการ
เรียนรูที่กอใหเกิด
รายได 
 2. โครงการ
สนับสนุนวิชาการ
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
 3.โครงการ
สนับสนุนวิชาการ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

150,000 1.โครงการหลักสูตร
อบรมตามฐานการ
เรียนรูที่กอใหเกิด
รายได 
 2. โครงการ
สนับสนุนวิชาการ
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
 3.โครงการ
สนับสนุนวิชาการ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

150,000 1.โครงการหลักสูตร
อบรมตามฐานการ
เรียนรูที่กอใหเกิด
รายได 
 2. โครงการ
สนับสนุนวิชาการงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
 3.โครงการสนับสนุน
วิชาการงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

150,000 1.โครงการหลักสูตร
อบรมตามฐานการ
เรียนรูที่กอใหเกิด
รายได 
 2. โครงการ
สนับสนุนวิชาการ
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
 3.โครงการ
สนับสนุนวิชาการ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

150,000 1.โครงการ
หลักสูตรอบรม
ตามฐานการเรียนรู
ที่กอใหเกิดรายได 
 2. โครงการ
สนับสนุนวิชาการ
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
 3.โครงการ
สนับสนุนวิชาการ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

 

F3A8 20. หาเครือขายดำเนิน
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช เชน สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน สวนพฤกษศาสตร
ชุมชน (วข.สกลนคร) 

จังหวัดสกลนคร 50,000 2 พ้ืนที่ 50,000 2 พ้ืนที่ 50,000 2 พ้ืนที่ 50,000 2 พ้ืนที่ 50,000 2 พ้ืนที่  

F3A8 21. ปรับปรุงเนื้อหาวิชาใน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือ บูรณาการการเรียนรู
รวมกับโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ    
(วข.สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 200,000 10 รายวิชาใน
สาขาวิชาการแพทย
แผนไทย 

200,000 10 รายวิชาใน
สาขาวิชาพืชศาสตร 

200,000 10 รายวิชาใน
สาขาวิชาประมง 

200,000 10 รายวิชาใน
สาขาวิชาสัตว
ศาสตร 

200,000 10 รายวิชาใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการ
อาหาร 

 

F3A8 22. สงเสริมงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและ
ฐานทรัพยากรทองถิ่น
จังหวัดสุรินทร  
(วข.สุรินทร  ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

100,000 ผูรับบริการจำนวน 
120 คน 

100,000 ผูรับบริการจำนวน 
120 คน 

100,000 ผูรับบริการจำนวน 
120 คน 

100,000 ผูรับบริการจำนวน 
120 คน 

100,000 ผูรับบริการจำนวน 
120 คน 

 

F3A8 23. เครือขายโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) ในจังหวัดสุรินทร               
(วข.สุรินทร  ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

100,000 ผูรับบริการจำนวน 
100 คน 

100,000 ผูรับบริการจำนวน 
100 คน 

100,000 ผูรับบริการจำนวน 
100 คน 

100,000 ผูรับบริการจำนวน 
100 คน 

100,000 ผูรับบริการจำนวน 
100 คน 

 

F3A8 24. โครงการชมรมนัก
ชีววิทยา อพ.สธ. มทร.

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค

100,000 1.เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและฝก

100,000 1.เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและฝก

100,000 1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
และฝกทักษะ

100,000 1.เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและฝก

100,000 1.เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและฝก

  



หนา 1020                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อีสาน                  
(นครราชสีมา) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

ทักษะปฏิบัติการ
การอนุรักษ
ทรัพยากร แก
สมาชิกชมรมนัก
ชีววิทยา อพ.สธ. 
มทร. อีสาน 
2. เพ่ือปลูก
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถิ่นใหกับ
เยาวชน นกัศึกษา 

ทักษะปฏิบัติการ
การอนุรักษ
ทรัพยากร แก
สมาชิกชมรมนัก
ชีววิทยา อพ.สธ. 
มทร. อีสาน 
2.เพ่ือปลูกจิตสำนึก
ในการอนุรักษ และ
ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถิ่นใหกับ
เยาวชน  

ปฏิบัติการการ
อนุรักษทรัพยากร แก
สมาชิกชมรมนัก
ชีววิทยา อพ.สธ. 
มทร. อีสาน 
2. เพ่ือปลูกจิตสำนึก
ในการอนุรักษ และ
ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถิ่นใหกับ
เยาวชน นักศึกษา 

ทักษะปฏิบัติการ
การอนุรักษ
ทรัพยากร แก
สมาชิกชมรมนัก
ชีววิทยา อพ.สธ. 
มทร. อีสาน 
2.เพ่ือปลูกจิตสำนึก
ในการอนุรักษ และ
ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถิ่นใหกับ
เยาวชน นักศึกษา 

ทักษะปฏิบัติการ
การอนุรักษ
ทรัพยากร แก
สมาชิกชมรมนัก
ชีววิทยา อพ.สธ. 
มทร. อีสาน 
2.เพ่ือปลูก
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติในทองถิ่นใหกับ
เยาวชน นักศึกษา 

F3A8 25. โครงการอบรมการ
จำแนกความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิตโดยใชลาย
พิมพดีเอ็นเอ                 
(นครราชสีมา) 

สาขาชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

100,000  ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจตอ
การจัดโครงการ ไม
ต่ำกวารอยละ 75 

100,000 ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจตอ
การจัดโครงการ ไม
ต่ำกวารอยละ 75 

100,000 ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจตอการ
จัดโครงการ ไมต่ำ
กวารอยละ 75 

100,000  ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจตอ
การจัดโครงการ ไม
ต่ำกวารอยละ 75 

100,000 ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจตอ
การจัดโครงการ 
ไมต่ำกวารอยละ 
75 

  

F3A8 26. โครงการบริหารจัดการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ (อพ.สธ.-มทร.อีสาน)              
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาคตะวันออก
เฉียง เหนือตอนกลาง 

2,906,000 เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนที่ 
อพ.สธ. สนอง
พระราชดำริ มทร.
อีสาน บำรุงรักษา
บริเวณพ้ืนที่จัด
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย:กาว
สูโลกกวางอยาง
มั่นใจและเปนศูนย
การเรียนรูอยาง
ตอเนื่องแก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน 
นักวิชาการ 
โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา 
ฯลฯ 

2,906,000 เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนที่ 
อพ.สธ. สนอง
พระราชดำริ มทร.
อีสาน บำรุงรักษา
บริเวณพ้ืนที่จัด
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย:กาว
สูโลกกวางอยาง
มั่นใจและเปนศูนย
การเรียนรูอยาง
ตอเนื่องแก 
เยาวชนนักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน 
นักวิชาการ 
โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา 
ฯลฯ 

2,906,000 เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนที่ 
อพ.สธ. สนอง
พระราชดำริ มทร.
อีสาน บำรุงรักษา
บริเวณพ้ืนที่จัด
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย:กาวสู
โลกกวางอยางมั่นใจ
และเปนศูนยการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง
แก เยาวชนนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน 
นักวิชาการ โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา 
ฯลฯ 

2,906,000 เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนที่ 
อพ.สธ. สนอง
พระราชดำริ มทร.
อีสาน บำรุงรักษา
บริเวณพ้ืนที่จัด
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย:กาว
สูโลกกวางอยาง
มั่นใจและเปนศูนย
การเรียนรูอยาง
ตอเนื่องแก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน 
นักวิชาการ 
โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา 
ฯลฯ 

2,906,000 เพ่ือดูแลรักษา
พ้ืนที่ อพ.สธ. 
สนองพระราชดำริ 
มทร.อีสาน 
บำรุงรักษาบริเวณ
พ้ืนที่จัด
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย:กาว
สูโลกกวางอยาง
มั่นใจและเปนศูนย
การเรียนรูอยาง
ตอเนื่องแก 
เยาวชนนักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน 
นักวิชาการ 
โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา 
ฯลฯ 

  



แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1021 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 27. โครงการอบรม
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช   
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จังหวัดนครราชสีมา 

40,000 1. นักเรียน จำนวน 
30 คน 2. ผูเขา
อบรมมีความรู 
ความเขาใจ และมี
ทักษะในการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พืชมีการ
แลกเปล่ียนความรู
และรวมมืออันดี
ระหวาง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสานกับงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ 

40,000 1. นักเรียน จำนวน 
30 คน 2. ผูเขา
อบรมมีความรู 
ความเขาใจ และมี
ทักษะในการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พืชมีการ
แลกเปล่ียนความรู
และรวมมืออันดี
ระหวาง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสานกับงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ 

40,000 1. นักเรียน จำนวน 
30 คน 2. ผูเขาอบรม
มีความรู ความเขาใจ 
และมีทักษะในการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช
มีการแลกเปล่ียน
ความรูและรวมมืออัน
ดีระหวาง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสานกับงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

40,000 1. นักเรียน จำนวน 
30 คน 2. ผูเขา
อบรมมีความรู 
ความเขาใจ และมี
ทักษะในการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พืชมีการ
แลกเปล่ียนความรู
และรวมมืออันดี
ระหวาง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสานกับงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ 

40,000 1. นักเรียน 
จำนวน 30 คน 2. 
ผูเขาอบรมมี
ความรู ความ
เขาใจ และมีทักษะ
ในการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืชมีการ
แลกเปล่ียนความรู
และรวมมืออันดี
ระหวาง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสานกับงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือ 

โรงเรียนที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

F3A8 28. โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน                          
(นครราชสีมา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน   จังหวัด  
นครราชสีมา 

50,000 โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

50,000 โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

50,000 โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

50,000 โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

50,000 โครงการจัด
ประชุม
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

  

F3A8 29. โครงการบริการ
วิชาการเก่ียวกับโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)     
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

602,500 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
ใหบริการวิชาการ
โดยประมาณการณ 
100คน /คร้ัง 
จำนวน 12คร้ัง/
ปงบประมาณ 

602,500 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
ใหบริการวิชาการ
โดยประมาณการณ 
100คน /คร้ัง 
จำนวน 12คร้ัง/
ปงบประมาณ 

602,500 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
และใหบริการ
วิชาการโดยประมาณ
การณ 100คน /คร้ัง 
จำนวน 12คร้ัง/
ปงบประมาณ 

602,500 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
ใหบริการวิชาการ
โดยประมาณการณ 
100คน /คร้ัง 
จำนวน 12คร้ัง/
ปงบประมาณ 

602,500 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
ใหบริการวิชาการ
โดยประมาณ
การณ 100คน /
คร้ัง จำนวน 12
คร้ัง/ปงบประมาณ 

  

F3A8 30. โครงการบริการ
วิชาการดานการดำเนินงาน

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค

601,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

601,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

601,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง

601,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

601,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

  



หนา 1022                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  (นครราชสีมา) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
ใหบริการวิชาการ
โดยประมาณการณ 
100คน /คร้ัง 
จำนวน 12คร้ัง/
ปงบประมาณ 

สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
ใหบริการวิชาการ
โดยประมาณการณ 
100คน /คร้ัง 
จำนวน 12คร้ัง/
ปงบประมาณ 

พระราชดำริ อพ.สธ. 
และใหบริการ
วิชาการโดยประมาณ
การณ 100คน /คร้ัง 
จำนวน 12คร้ัง/
ปงบประมาณ 

สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
ใหบริการวิชาการ
โดยประมาณการณ 
100คน /คร้ัง 
จำนวน 12คร้ัง/
ปงบประมาณ 

สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
ใหบริการวิชาการ
โดยประมาณ
การณ 100คน /
คร้ัง จำนวน 12
คร้ัง/ปงบประมาณ 

F3A8 31. โครงการบริการ
วิชาการดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

597,900 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
ใหบริการวิชาการ
โดยประมาณการณ 
100คน /คร้ัง 
จำนวน 12คร้ัง/
ปงบประมาณ 

597,900 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
ใหบริการวิชาการ
โดยประมาณการณ 
100คน /คร้ัง 
จำนวน 12คร้ัง/
ปงบประมาณ 

597,900 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
และใหบริการ
วิชาการโดยประมาณ
การณ 100คน /คร้ัง 
จำนวน 12คร้ัง/
ปงบประมาณ 

597,900 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
ใหบริการวิชาการ
โดยประมาณการณ 
100คน /คร้ัง 
จำนวน 12คร้ัง/
ปงบประมาณ 

597,900 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
ใหบริการวิชาการ
โดยประมาณ
การณ 100คน /
คร้ัง จำนวน 12
คร้ัง/ปงบประมาณ 

  

F3A8  32. โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  (นครราชสีมา) 

1.โครงการชั่งหัวมัน ตาม
พระราชดำริ    จังหวัด
เพชรบุรี      2. สถานี
เกษตรหลวงอินทนนท 
จังหวัดเชียงใหม      3. 
ศูนยศึกษาพัฒนาเขาหิน
ซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา    
4. ศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบน จังหวัด
จันทบุรี        5. ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงวัด
จันทร จังหวัดเชียงใหม 

130,000 เปาหมาย : 
เจาหนาที่และ
บุคลากร 30 คน   
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
:   1. เพ่ือให
บุคลากรศูนย
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อตอนกลางได
ตระหนัก เรียนรู 
และเกิดองคความรู  
เพ่ือนอมนำ
พระราชดำริมาเปน
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิต.   2. 
เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจ 
และองคความรูใหม

150,000 เปาหมาย : 
เจาหนาที่และ
บุคลากร 30 คน   
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
:   1. เพ่ือให
บุคลากรศูนย
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อตอนกลางได
ตระหนัก เรียนรู 
และเกิดองคความรู  
เพ่ือนอมนำ
พระราชดำริมาเปน
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิต 2. เพ่ือ
เพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจ 
และองคความรูใหม

100,000 เปาหมาย : 
เจาหนาที่และ
บุคลากร 30 คน   
ผลที่คาดวาจะไดรับ :   
1. เพ่ือใหบุคลากร
ศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางไดตระหนัก 
เรียนรู และเกิดองค
ความรู  เพ่ือนอมนำ
พระราชดำริมาเปน
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิต 2. เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสราง
แรงจูงใจ และองค
ความรูใหมที่
กอใหเกิดแกบุคลากร
ของศูนยอนุรักษและ

120,000 เปาหมาย : 
เจาหนาที่และ
บุคลากร 30 คน   
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
:   1. เพ่ือให
บุคลากรศูนย
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อตอนกลางได
ตระหนัก เรียนรู 
และเกิดองคความรู  
เพ่ือนอมนำ
พระราชดำริมาเปน
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิต 2. เพ่ือ
เพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจ 
และองคความรูใหม

130,000 เปาหมาย : 
เจาหนาที่และ
บุคลากร 30 คน   
ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ :   1. เพ่ือให
บุคลากรศูนย
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือตอนกลางได
ตระหนัก เรียนรู 
และเกิดองค
ความรู  เพ่ือนอม
นำพระราชดำริมา
เปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิต 2. เพ่ือ
เพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและ
เสริมสราง
แรงจูงใจ และองค

  



แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1023 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ที่กอใหเกิดแก
บุคลากรของศูนย
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อตอนกลาง สงผล
ใหการปฏิบัติงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
หนวยงาน 

ที่กอใหเกิดแก
บุคลากรของศูนย
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อตอนกลาง สงผล
ใหการปฏิบัติงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
หนวยงาน 

พัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง สงผลให
การปฏิบัติงานเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอหนวยงาน 

ที่กอใหเกิดแก
บุคลากรของศูนย
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อตอนกลาง สงผล
ใหการปฏิบัติงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
หนวยงาน 

ความรูใหมที่
กอใหเกิดแก
บุคลากรของศูนย
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือตอนกลาง 
สงผลใหการ
ปฏิบัติงานเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอ
หนวยงาน 

F3A8 33. โครงการจัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน (นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

109,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

100,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

350,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

100,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

350,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 34. โครงการแหลงเรียนรู
ความหลากหลายและ
ประโยชนจากกลวย 
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

    85,000 เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูความ
หลากหลายและ
ประโยชนจากกลวย 

50,000 เพ่ือเปนแหลงเรียนรู
ความหลากหลาย
และประโยชนจาก
กลวย 

50,000 เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูความ
หลากหลายและ
ประโยชนจากกลวย 

50,000 เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูความ
หลากหลายและ
ประโยชนจาก
กลวย 

  

F3A8 35. โครงการเตรียมการ 
เขารวมนำเสนอผลงาน 
และจัดนิทรรศการ ในงาน
จัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ.  
(นครราชสีมา) 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

500,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

      100,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

ดำเนินงานทุก 2 ป 
แบงเปน 2 ประเด็นคือ 
1.การเตรียมการจัด
แสดงนิทรรศการ 
(บูธนิทรรศการ) 
2. การเขารวมนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
และคาเดินทางไป
ราชการ(ปที่เสนอขอ
งบประมาณ 100,000 
บาท) 

F3A8 36. โครงการสงเสริมการ
สนองพระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน    

กลุมเปาหมาย ไดแก 
โรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1-7 

340,300 1,000 คน 340,300 1,000 คน 340,300 1,000 คน 340,300 1,000 คน 340,300 1,000 คน เปนโครงการสนับสนุน
การดำเนินงานศูนย
ประสานงาน อพ.สธ.-
มทร.อีสาน 



หนา 1024                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

(นครราชสีมา) โรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา เขต 31 
โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัด
ใกลเคียง 

F3A8 37. โครงการสงเสริมการ
สนองพระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) งานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น  
(นครราชสีมา) 

กลุมเปาหมาย ไดแก  
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัด
ใกลเคียง 

325,000 1,000 คน 325,000 1,000 คน 325,000 1,000 คน 325,000 1,000 คน 325,000 1,000 คน เปนโครงการสนับสนุน
การดำเนินงานศูนย
ประสานงาน อพ.สธ.-
มทร.อีสาน 

F3A8 38. โครงการถายทอดองค
ความรูการใชประโยชนจาก
กลวยสูชุมชน           
(นครราชสีมา) 

ชุมชนโดยรอบหนวยงานฯ                 100,000 15  ชุมชน   

F3A8 39. โครงการจัดทำหนังสือ
เห็ดปาหนองระเวียง : 
ความหลากหลายและการ
ใชประโยชนที่ควรคาแก
การอนุรักษ (นครราชสีมา) 

โรงเรียนสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนวยงาน
รวมสนองพระราชดำริ 

    380,000 1,000 เลม              พิมพคร้ังที่ 2 ฉบับ
แกไขเพ่ิมเติม 

F3A8 40. โครงการจัดทำหนังสือ
เห็ดปาหนองระเวียง : ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ความ
หลากหลายและการใช
ประโยชนที่ควรคาแกการ
อนุรักษ                 
(นครราชสีมา) 

โรงเรียนสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนวยงาน
รวมสนองพระราชดำริ 

        250,000 1,000 เลม          พิมพคร้ังที่ 2 ฉบับ
แกไขเพ่ิมเติม 

F3A8 41. โครงการจัดทำหนังสือ
พรรณไมหนองระเวียง เลม 
1               
(นครราชสีมา) 

โรงเรียนสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนวยงาน
รวมสนองพระราชดำริ 

            250,000 1,000 เลม      พิมพคร้ังที่ 2  

F3A8 42. โครงการจัดทำหนังสือ
พรรณไมหนองระเวียง เลม 

โรงเรียนสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
องคกรปกครองสวน

            250,000 1,000 เลม      พิมพคร้ังที่ 2  



แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1025 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

2                
(นครราชสีมา) 

ทองถิ่น และหนวยงาน
รวมสนองพระราชดำริ 

F3A8 43. โครงการจัดทำหนังสือ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และภูมิปญญา
ทองถิ่น ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  (นครราชสีมา) 

โรงเรียนสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนวยงาน
รวมสนองพระราชดำริ 

                500,000 1,000 เลม   

F3A8 44. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาหารแนวใหม 
จากผักอีนูน และผัก
พ้ืนบาน (นครราชสีมา) 

สาขาชีววิทยาประยุกต 
และศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

    

    

        200,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 50 คน 
2. ผูเขาอบรม
สามารถนำความรู
ไปพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
จากผักพ้ืนบานได 

  

F3A8 45. การอบรมการใช
ประโยชนจากผักพ้ืนบาน
และการทำการตลาด
ผลิตภัณฑผักพ้ืนบาน   
(นครราชสีมา) 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

    

    

        250,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 100 
คน2. ผูเขาอบรม
สามารถนำความรู
ไปพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
จากผักพ้ืนบานได 

  

F3A8 46. การถายทอดองค
ความรูและเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑโจกขาว
ก่ึงสำเร็จรูปเสริมผัก
พ้ืนบาน  (นครราชสีมา) 

สาขาชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
อีสาน และศูนยอนุรักษ ต. 
หนองระเวียง จ. 
นครราชสีมา  

    

    

    100,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 100 คน 
2. ผูเขาอบรม
สามารถนำความรู
ไปพัฒนาผลิตภัณฑ
โจกขาวก่ึงสำเร็จรูป
เสริมผักพ้ืนบานได 

      

F3A8 47. การพัฒนาระบบตลาด
ชุมชน ตลาดออนไลน และ
ออฟไลนผลิตภัณฑโจกขาว
ก่ึงสำเร็จรูปเสริมผัก
พ้ืนบาน (นครราชสีมา) 

      

    

        100,000 ไดระบบตลาด
ผลิตภัณฑโจกขาว
ก่ึงสำเร็จรูปเสริม
ผักพ้ืนบาน 

  



หนา 1026                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 48. โครงการฝกอบรม การ
ใชปุยชีวภาพเพ่ือสงเสริม
การเจริญเติบโตของผัก
พ้ืนบาน (นครราชสีมา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

                50,000 1. ผูเขารับการ
อบรม 30 คน/
จำนวน 1 คร้ัง 
2. ผูเขารับการ
อบรมไดองค
ความรูเร่ืองปุย
ชีวภาพเพ่ือนำไป
ผลิตผักพ้ืนบาน
ปลอดภัย 

  

F3A8 49. โครงการฝกอบรม การ
ผลิตปุยหมักอินทรียและ
การตรวจธาตุอาหารพืชใน
ปุย  (นครราชสีมา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

                50,000 1. ผูเขารับการ
อบรม 30 คน/
จำนวน 1 คร้ัง 
2. ผูเขารับการ
อบรมไดองค
ความรูเร่ือง การ
ผลิตปุยหมัก
อินทรียและการ
ตรวจธาตุอาหาร
พืชในปุย 

  

F3A8 50. การอบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑสุขภาพจากผัก
พ้ืนบาน         
(นครราชสีมา) 

      

    

        200,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 50 คน 
2. ผูเขาอบรม
สามารถนำความรู
ไปพัฒนา
ผลิตภัณฑสุขภาพ
จากผักพ้ืนบานได 

  

F3A8 51. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาหารแนวใหม 
จากผักอีนูน และผัก
พ้ืนบาน  (นครราชสีมา) 

สาขาชีววิทยาประยุกต 
และศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

    

    

        200,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 50 คน 
2. ผูเขาอบรม
สามารถนำความรู
ไปพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
จากผักพ้ืนบานได 

  

F3A8 52. โครงการชุมชนตนแบบ
สืบสานอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและ

พ้ืนที่ปาปกปกษพันธุกรรม
พืช ใน จ.ขอนแกน 

    100,000 สำรวจขอมูลและ
ประเมินชุมชน 

100,000 อบรม วางแผนและ
สงเสริมเพ่ือเขาสู
ชุมชนตนแบบ 

100,000 อบรม วางแผนและ
สงเสริมเพ่ือเขาสู
ชุมชนตนแบบ 

100,000 ชุมชนตนแบบสืบ
สานอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม

  



แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.อ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1027 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากรทองถิ่น (วข.
ขอนแกน) 

และทรัพยากร
ทองถิ่น 

F3A8 53. โครงการอบรมเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช  (วข.ขอนแกน) 

ศูนยประสาน งาน อพ.สธ. 
วิทยาเขตขอนแกน 

100,000 1.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
สวนพฤกษศาสตร  
2.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
ฐานทรัพยากร  

100,000 1.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
สวนพฤกษศาสตร  
2.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
ฐานทรัพยากร  

100,000 1.โครงการอบรมเพ่ือ
สนับสนุนงานสวน
พฤกษศาสตร  
2.โครงการอบรมเพ่ือ
สนับสนุนงานฐาน
ทรัพยากร  

100,000 1.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
สวนพฤกษศาสตร  
2.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
ฐานทรัพยากร  

100,000 1.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
สวนพฤกษศาสตร  
2.โครงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนงาน
ฐานทรัพยากร  

  

F3A8 54. อบรมนักพฤกษศาสตร
รุนเยาว โดยเร่ิมจาก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
และขยายสู โรงเรียนรอบ
มหาวิทยาลัย             
(วข.สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 80,000 2 คร้ัง 80,000 2 คร้ัง 80,000 2 คร้ัง 80,000 2 คร้ัง 80,000 2 คร้ัง   

F3A8 55. อบรมใหความรูเพ่ือ
สนับสนุนเครือขายในการ
ดำเนินโครงการอนุรักษ 
และ สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน               (วข.
สกลนคร) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 80,000 2 คร้ัง 80,000 2 คร้ัง 80,000 2 คร้ัง 80,000 2 คร้ัง 80,000 2 คร้ัง   

F3A8 56. ประชาสัมพันธเผยแพร
ผลงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  (วข.
สกลนคร) 

วิทยาเขตสกลนคร 100,000 รวมจัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ
ของมหาวิทยาลัย
รวมหนวยงานตาง 
ๆ ปละ 5 คร้ัง 

100,000 รวมจัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ
ของมหาวิทยาลัย
รวมหนวยงานตาง 
ๆ ปละ 5 คร้ัง 

100,000 รวมจัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษของ
มหาวิทยาลัยรวม
หนวยงานตาง ๆ ป
ละ 5 คร้ัง 

100,000 รวมจัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ
ของมหาวิทยาลัย
รวมหนวยงานตาง 
ๆ ปละ 5 คร้ัง 

100,000 รวมจัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ
ของมหาวิทยาลัย
รวมหนวยงานตาง 
ๆ ปละ 5 คร้ัง 

  

F3A8 57. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
(วข.สกลนคร) 

จังหวัด สกลนคร 300,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

300,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

300,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

300,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

300,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงในเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ. 
(ยกเวนขอมูลพ้ืนฐาน) 

F3A8 58. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ วีดี
ทัศน (วข.สกลนคร) 

จังหวัด สกลนคร 300,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 

300,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 

300,000 เพ่ือสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ. 

300,000 เพ่ือสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ. 

300,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 

  

F3A8 59. โครงการฝกอบรมเชิง
ปฎิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วข. 
สุรินทร  

380,000 1 .อบรมใหความรู
งานสวน
พฤกษศาสตร

380,000 1 .อบรมใหความรู
งานสวน
พฤกษศาสตร

380,000 1 .อบรมใหความรู
งานสวน
พฤกษศาสตร

380,000 1 .อบรมใหความรู
งานสวน
พฤกษศาสตร

380,000 1 .อบรมใหความรู
งานสวน
พฤกษศาสตร

งปม.เงินรายไดวิทยา
เขตสุรินทร(และการ
สนับสนุนจากภายนอก) 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

งานฐานทรัพยากรทองถิ่น  
(วข. สุรินทร ) 

โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
200 คน 

โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
200 คน 

โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
200 คน 

โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
200 คน 

โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
200 คน 

  รวม  59  โครงการ  9,369,700  9,725,700  10,110,700  10,380,700  12,280,700   

 รวมทั้งหมด 8 กิจกรรม         
289 โครงการ 

 48,239,800  45,179,000  45,369,000  45,494,000  45,509,000   

 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 
 
 


