
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการสํารวจ

ประชากร และ

จําแนกความ

หลากหลายทาง

พันธุกรรมยานาง ใน

พ้ืนท่ีปาปกปก 

พันธุกรรมพืช หนอง

ระเวียง 

  0 0 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือศึกษาความ

หนาแนนของยานางใน

พ้ืนท่ีปาปกปก

พันธุกรรมพืช 

 

จากการดำเนินโครงการ พบวา

ตนยานางมีการกระจายตัวเปน

กลุมๆ ในทุกแปลงท่ีสำรวจพบ 

โดยแปลงท่ีพบมากท่ีสุดมี

จำนวน 21 ตน คิดเปนคาความ

หนาแนนเปน 0.011/1 ตาราง

เมตร และแปลงท่ีพบนอยท่ีสุด

มีจำนวน 3 ตน คิดเปนคา

ความหนาแนนเปน 0.002/1 

ตารางเมตร และมีคาความ

หนาแนนเฉลี่ยรวม 0.005/1 

ตารางเมตร 

นายธนพล  

สินตะละ 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 

 

 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการสำรวจ

ความหลากหลาย

ของแมลง และแมง

มุมในพ้ืนท่ีปกปก

  20,000 20,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. ทราบชนิดของ

แมลงและแมงมุมท่ีพบ           

- มีขอมูลเกี่ยวกับแมงและ

แมลงในปาปกปกฯ เพ่ือเปน

ประโยชนแกเยาวชนและ

ประชาชนชาวไทย ตอไป 

นางสาวอรพรรณ 

บุญศักดาพร 

 

มทร.อีสาน 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พันธุกรรมพืช 

อพ.สธ.- มทร.อีสาน 

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

3. ทราบความ

หลากหลายของแมลง

และแมงมุมในพ้ืนท่ี 

- พบแมลงและแมงมุม 

ประมาณ 30 ชนิด และไดมี

การสำรวจเพ่ิมเติมตอไป 

นครราชสีมา 

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการสำรวจและ

ศึกษาตนพลูชาง ใน

พ้ืนท่ีปกปก

พันธุกรรมพืช 

อพ.สธ.มทร.อีสาน 

  25,000 4,500 

 

 

 

 

 

 

ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือศึกษาสารสำคัญ

ทางดานสมุนไพรเพ่ือ

ประโยชนแก

ประชาชนชาวไทย 

3.เพ่ือใชเปน

ฐานขอมูลทาง

สมุนไพรของไทย 

- พบตนพลูชาง ท่ีมีลักษณะใบ 

แตกตางกัน คือใบลายดางเขียว

ขาว และ ใบสีเขียวเขม 

สรรพคุณทางสมุนไพร พบวา มี 

สรรพคุณ เชน 

 ผล เปนยาบำรุง ยากระตุน

เหงื่อ ขับเหงื่อ ขับพยาธิ และ

แกปวดทอง 

- มีขอมูลสรรพคุณทางสมุนไพร

พ้ืนบาน และสรรพคุณ ของ

สาร สำคัญ ตางๆเพ่ือเปน

ประโยชนตอประเทศไทยตอไป 

นางสาวอรพรรณ 

บุญศักดาพร 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 

 

4 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

จัดทำ QR code 

พรรณไมในพ้ืนท่ี 

อพ.สธ.มทร-อีสาน 

นครราชสีมา 

  752,000 752,000 ไดรับ

งบประมาณ

จากจังหวัด

นครราชสีมา 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือเพ่ิมแหลง

เรียนรูพรรณไมท่ีมี

ความหลากหลายและ

ติดตั้ง QR code บนพรรณไม 

บริเวณพ้ืนท่ีปาปกปกษ

ทรัพยากร หนองระเวียง 

อพ.สธ.-มทร.อีสาน จำนวน 

500 ตน 

อ.ดร.กุณฑิกา  

เวชกลาง 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หนา 3 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อุดมสมบูรณในจังหวัด

นครราชสีมา 

3. เพ่ือเพ่ิมแหลง

เรียนรูพรรณไมท่ีมี

ความหลากหลายและ

อุดมสมบูรณในจังหวัด

นครราชสีมา 

5 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการฝกอบรม

มัคคุเทศกอนุรักษ

ทรัพยากร 

เปลี่ยนเปน 

โครงการจัดทำปาย

สถานีเดินปาศึกษา

ธรรมชาติ 12 สถานี 

  30,000 30,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือจดัทำปาย

สถานีเดินปาศึกษา

ธรรมชาติ 12 สถานี 

มีปายขอมูลประจำสถานีเดิน

ปาศึกษาธรรมชาติ 12 สถานี 

เพ่ือใชเปนสื่อใหความรูแกผูท่ี

สนใจเขาศึกษาแหลงเรียนรูใน

แตละสถานี โดยไดดำเนินการ

จัดทำปายขอมูลใหมีความ

ทันสมัยและสามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง 

นายชลภักด์ิ  

 ไกรคุม 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 

 

  รวม 5 โครงการ   827,000 806,500      

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หนา 4 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการสำรวจ

ทรัพยากรสัตวน้ำ

เพ่ือการอนุรักษ

หนองเอียด หนอง

หมาวอ อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 

  30,000 30,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือการสำรวจ

ทรัพยากรสัตวน้ำเพ่ือ

การอนุรักษหนอง

เอียด หนองหมาวอ 

อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน 

3. เพ่ือศึกษาการ

ดำรงชีวิตของ

ทรัพยากรสัตวน้ำ 

ดำเนินการสำเร็จ 

และบรรลุตามวัตถุประสงค 

นายจำนงค   

อมตาริยกุล 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขต

ขอนแกน 

 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการสำรวจและ

เก็บรวบรวมพืช

สมุนไพรท่ีใช

ประโยชนในทองถิ่น 

ตำบลสวนหมอน                   

อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน 

  60,000 59,350 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริเกี่ยวกับ

กิจกรรมโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ  สยามบรมราช

กุมารี  

ดำเนินการสำเร็จ 

และบรรลุตามวัตถุประสงค 

ผศ.วาท่ีรอยตรี

วิญู  สมอหมอบ 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขต

ขอนแกน 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หนา 5 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2. เพ่ือสำรวจเก็บ

รวบรวมขอมูลพืช

สมุนไพร ในปาชุมชน 

3. เพ่ือศึกษาภูมิ

ปญญาทองถิ่นดาน

การใชพืชสุมนไพร

บริเวณปาชุมชน 

4. เพ่ือสนับสนุนใหมี

ปราชญชาวบานใน

หมูบาน 

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการสำรวจและ

รวบรวมพันธุผลไมปา

ในเขต โคกภูตากา 

 (ปท่ี 2) 

ขอเปลี่ยนแปลงเปน 

"โครงการสงเสริม

งานสวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียน ในจังหวัด

ขอนแกน" 

  80,000 80,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือสำรวจชนิดและ

พันธุผลไมปาท่ีมีอยู

ในเขตโคกภูตากา 

3.เพ่ือรวบรวมชนิด

และพันธุผลไมปาใน

เขตโคกภูตากา 

4.เพ่ืออบรมความรู

เกี่ยวกับการสำรวจ

และแนวทางในการ

อนุรักษ 

ดำเนินการสำเร็จ 

และบรรลุตามวัตถุประสงค 

นางสาวเบญจมาศ   

ทินบุตร 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขต

ขอนแกน 

F1A2 

F3A8 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการสำรวจและ

เก็บรวบรวมขอมูล

ภูมิปญญาทองถิ่นใน

เขตอำเภอหนองเรือ  

จังหวัดขอนแกน 

  40,000 38,600 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

เพ่ือสำรวจและเก็บ

รวบรวมขอมูลภูมิ

ปญญาทองถิ่นในเขต

อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน  

2. เพ่ืออบรมถายทอด

องคความรูภูมิปญญา

ทองถิ่น ถายทอดแก

เยาวชนและคนใน

ชุมชน อำเภอหนอง

เรือและอำเภอ

ใกลเคียง จังหวัด

ขอนแกน  

3.เพ่ือจัดทำทะเบียน

ภูมิปญญาทองถิ่น  

อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน 

ดำเนินการสำเร็จ 

และบรรลุตามวัตถุประสงค 

นางสาวปทมเกสร 

ราชธาน ี

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขต

ขอนแกน 

F1A2 

F3A8 

5 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพของปลวกใน

  30,000 30,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

1.สํารวจปลวก 4 แปลง 

(sampling site) ในปาสงวน

แหงชาติหนองเต็ง-จักราช 

อ.ดร.สุชนมา  

สุขรักษาวงศ 

 

F1A2 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปาสงวนแหงชาตปิา

หนองเต็ง-จักราช 

จังหวัดนครราชสมีา 

เพ่ือการอนุรักษและ

ใชประโยชน      

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือจำแนกความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ สัณฐานวิทยา

ของปลวก ในพ้ืนท่ีปา

สงวนแหงชาติปา

หนองเต็ง-จักราช 

จังหวัดนครราชสมีา  

3.เพ่ือการอนุรักษ

และใชประโยชน

จุลินทรียปลวกใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. พ้ืนท่ีท่ีเปนตัวแทนในการ

สำรวจ โดยแตละจุดกำหนดให

เปนสี่เหลี่ยมท่ีมีขนาด 20x20 

ตารางเมตร 

3. แสดงตัวอยางขวดแกวเก็บ

ตัวอยางปลวก ท่ีมีแอลกอฮอล

ความเขมขน 80% 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา  

6 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการการสำรวจ 

การประเมินคาทาง

เศรษฐกิจและการ

ยอมรับของผูบริโภค

ของเมาและ

กรุงเขมา 

  50,000 50,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. สำรวจการใชพืช

ทองถ่ิน เมา และ

กรุงเขมา 

3. ศึกษาการยอมรับ

การใชพืชทองถิ่นและ

ผลิตภัณฑ 

4. ประเมินคาทาง

เศรษฐกิจของเมาและ

กรุงเขมา 

ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค 

ผศ.กนกกาญจน  

วิชาศิลป 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขต

สกลนคร 

F1A2 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

7 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่นใน

การปลูกพืชสมุนไพร

บานโคกนอย อำเภอ

เมือง จังหวัด

ขอนแกน 

เปลี่ยนแปลงเปน 

"โครงการสำรวจสาร

มลพิษในลำหวยพระ

คือ อำเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน" 

  30,100 29,726.80 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือสราง

กระบวนการเรียนรู

ใหคนในชุมชนมี

ความรูและเห็น

คุณคาของพืช

สมุนไพรไทย 

3. เพ่ืออนุรักษและ

ฟนฟูพืชสมุนไพรให

คงอยูกับชุมชนและ

ในแหลงธรรมชาติ 

ดำเนินการสำเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค 

นายจำนงค 

อมตาริยกุล 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขต

ขอนแกน 

F1A2 

F2A4 

F3A8 

  รวม 7 โครงการ   320,100 317,676.80      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการปลูก

รวบรวมกลวยแต

ละสายพันธุ 

  20,000 20,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

 มีแปลงรวบรวมกลวย

แตละสายพันธุ 

2. เพ่ือเปนฐานการ

เรียนรูการอนุรักษและ

รวบรวมสายพันธุ

กลวย 

3. เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอนในแง

การศึกษาดูงานแก

นักเรียน นักศึกษา 

ตลอดจน เปนการ

บริการวิชาการแก

เกษตรกร และบุคคล

ท่ัวไป 

มีแปลงรวบรวมพันธุกลวย

หลากหลายสายพันธุ 

นายอรรถพล  

ทินกระโทก 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 

 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการปลูก

รักษาพันธุกรรม

พืชท่ีสำรวจไดจาก

โครงการพ้ืนท่ี 50 

  90,000 90,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณเพ่ือ

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือสรางและดูแล

สวนรวบรวมพันธุเมา

ดำเนนิงานสำเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค 

อ.สุจิตรา เจาะจง 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หนา 10 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ไร (ปลูกสรางสวน

เมา) 

การรวมสนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

ในพ้ืนท่ีคณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการปลูก

รักษาสวนผัก

พ้ืนบานและ

สมุนไพรเฉลิม

พระเกียรติ 72 

พรรษา 

  90,000 70,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือปรับปรุงและ

ดูแลสวนผักและ

สมุนไพรเฉลิมพระ

เกียรติ 72 พรรษา 

ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค 

ผศ.ราตรี พระนคร 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร 

 

4 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการศึกษา

ระบบการผลิต

วัตถุดิบกรุงเขมา

แบบอินทรีย 

  65,000 64,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนัก

งบประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือสรางแปลงปลกู

กรุงเขมาอินทรีย

ตนแบบ 

3.เพ่ือจัดอบรม

เผยแพรปลูกกรุงเขมา

อินทรียตนแบบแก

เกษตรกร 

ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค 

อ.กันธิมา 

เผือกเจริญ 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร 

F1A3 

F3A8 

5 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

โครงการรวบรวม

พันธุมะมวงของ

  33,000 33,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

สำรวจและรวบรวมพันธุมะมวง

ของไทยและดำเนินการจัดซ้ือจัด

นางสาวลัดดาวัลย 

คำมะปะนา 

F1A2 

F1A3 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ราชมงคลอีสาน ไทยเพ่ือการ

อนุรักษและใช

ประโยชนทาง

เศรษฐกิจ 

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือรวบรวมพันธุ

มะมวงของไทย

จำนวน 30 พันธุ 

จาง ตามแผนการดำเนิน งาน

โครงการและไดดำ เนินการจัดทำ

เลมราย งานฉบับสมบูรณเปนท่ี 

เรียบรอย 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 

6 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการรวบรวม

พันธุกรรม

เทายายมอมเพ่ือ

เปนแหลงเรียนรู 

วิทยาเขตสุรินทร 

  33,000 33,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. มีแหลงเรียนรูพืช

ทองถิ่น คือ

เทายายมอม 

3. มีพ้ืนท่ีรวบรวม

พันธุกรรม

เทายายมอมท่ีเปนพืช

ท่ีพบนอย 

4. ขยายพ้ืนท่ีรวบรวม

โดยไปปลูกแซม

รวมกับแปลงรวบรวม

ตนสักของโครงการ 

อพ.สธ. สุรินทร เพ่ือ

เปนแหลงพันธุของพืช

ศึกษาในชุดโครงการ

1.ไดแปลงเทายายมอมท่ีปลูก

ดวยเมล็ดจำนวน 100แปลงใน

พ้ืนท่ีแหลง เรียนรูใน

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช

มงคล อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

2.ไดตนเทายายมอมท่ี ปลูกดวย

เมล็ดในพ้ืนท่ีปา 5โซนเพ่ือเปน

ตนพันธุในธรรมชาติในวิทยาเขต 

สุรินทร 

3.ไดเมล็ดพันธุเทายาย มอมจาก

ตนพันธุเดิมใน แปลงแหลงเรียนรู

เทา ยายมอมในวิทยาเขต 

สุรินทรจากตนพันธุประมาณ 

700 ตน 

ผศ.พัชราภรณ 

แสงโยจารย 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พืชศึกษา เทายายมอม 

และนำหัวและเมล็ด

ขยายออกสูธรรมชาติ

คือในปาอนุรักษ 

7 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการรวบรวม

พรรณไมน้ำเพ่ือ

เปนแหลงเรียนรู

ในงานภูมิทัศน 

  33,000 33,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือรวบรวมพันธุไม

น้ำเพ่ืองานภูมิทัศน 

30 ชนิด   

ดำเนินงานโครงการ รวบรวม

พันธุไมน้ำเพ่ือ งานภูมิทัศน 30 

ชนิด  เพ่ือเปนแหลงเรียนรู ใน

พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร

และจัดซ้ือจัดจางตามแผนการ 

ดำเนินโครงการและดำ เนินการ

จัดทำเลมรายงาน  

นางสาววสา 

วงศสุขแสวง 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 

 

8 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการเทศกาล

เห็ดพ้ืนบาน : 

อาหารพ้ืนถิ่น 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน 

เปลี่ยนเปน 

โครงการพัฒนา

แปลงพันธุไมสี

มวง ศูนยอนุรักษ

  45,000 45,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิ

ทัศนและ

สภาพแวดลอมใน

พ้ืนท่ีศูนยอนุรักษฯให

มีความสวยงามและ

ปรับปรุงแปลงพันธุไมสีมวงซ่ึง

เปนสวนหนึ่งของสวนหิน ในพ้ืนท่ี

ศูนยอนุรักษฯทำใหพ้ืนท่ีมีความ

สวยงามและเอ้ือตอการสราง

บรรยากาศในการเรียนรู 

นางสาวอารีรัตน 

 ประเมศรี 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 

F1A3 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

และพัฒนา

ทรัพยากร 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

ตอนกลาง 

เอ้ือตอการสราง

บรรยากาศในการ

เรียนรู 

  รวม 8 โครงการ   409,000 388,000      
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการ

ความสัมพันธ

ระหวางฤทธิ์การตาน

ออกซิเดชันและ

โครงสรางสวนตาง ๆ 

ของยานาง   

  50,000 50,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือทราบถึงลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยา 

สรีรวิทยา กายวิภาคและ

เซลล ของยานางในพ้ืนท่ี

ปาปกปกหนองระเวียง 

3. เพ่ือศึกษา

เปรียบเทียบสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีสำคัญ 

ในเชิงปริมาณและ

คุณภาพจากโครงสราง

สวนตางๆของยานาง    

1. ศึกษาสัณฐานวิทยา 

สรีรวิทยา กายวิภาคและ

เซลลของยานางใน

โครงสรางตาง ๆ ท่ีมีสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ี

เหมาะสมในเชิงคุณภาพ 

และปริมาณ เพ่ือใช

ประโยชนในการเปนตัวบงชี้

ถึงคุณภาพวัตถุดิบในกรณี

การศึกษาการใชประโยชน

จากยานางในอนาคต 

2. การศึกษาโครงสรางทาง

กายวิภาค และเซลลของยา

นางในโครงสรางของใบ ลำ

ตน และราก พบวา

โครงสรางใบมีโครงสรางเปน

เซลลท่ีทำหนาท่ีสังเคราะห

ดวยแสงเปนหลักเรียกวา 

เซลลพาลิเสด (palisade 

cells) และเซลลท่ีมีหนาท่ี

สำหรับการแลกเปลี่ยนแกส

อ.ดร.เสกสรร  

มังคลานนัท 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ท่ีมีชองวาอากาศแทรก

โดยท่ัวไป เรียกวา เซลลส

ปนจี (spongy cells) โดยมี

ปากใบ (stoma) กระจาย

อยูในชั้นเย่ือบุผิว 

(epidermis) ดานลาง

มากกวาดานบน 

3. การยอมสีสารประกอบฟ

นอลลิก (phenolic 

compound) ในโครงสราง

สวนตาง ๆ ของยานาง

พบวา โครงสรางรากมีการ

ตรวจพบเม็ดสะสม

สารประกอบฟนอลลิกเปน

เม็ดรูปรางกลมและรีสีดำ

สนิทกระจายภายในเซลล 

และภายในเซลลพ้ืนของราก

ตรวจพบเม็ดสะสมสาร

กระจายอยูท่ัวไป ในขณะท่ี

ภายในลำตนตรวจพบเม็ด

สะสมสารประกอบฟนอลลิก

ขนาดเล็กกวาและมีปริมาณ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

นอยกวา ในขณะท่ีเซลลใบ

ตรวจพบการสะสม

สารประกอบฟนอลลิกใน

คลอโรพลาสตเทานั้น 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการฤทธิ์ของ

สารสกัดจากยา

นางในการยับย้ังการ

เจริญเติบโตของ 

Enterotoxic  

E. coli (ETEC) ชนิด

ดื้อยา colistin 

  40,000 40,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.เพ่ือศึกษาฤทธิ์ของ

ยานางตอการยับย้ังการ

เจริญเติบโตของเชื้อ 

Enterotoxic 

E. coli  สายพันธุด้ือยา 

colistin 

3.เพ่ือศึกษาชนิดของตัว

ทำละลายท่ีมีผลตอการ

สกัดสารออกฤทธิ์ท่ี

สามารถยับยังการ

เจริญเติบโตของเชื้อ 

Enterotoxic E. coli 

สายพันธุด้ือยา colistin 

ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค 

อ.ดร.ลลิดา  

ศิริอนันต 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 

 

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

โครงการการแปรรูป

ผลิตภัณฑชาใบ

ยานาง 

  30,000 28,750 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

ไดสูตรท่ีเหมาะสม 2 สูตร 

ดังนี ้

อ.ดร.ศศิธร  

อินทรนอก 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ราชมงคล

อีสาน 

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

2.เพ่ือศึกษาถึงสูตรท่ี

เหมาะสมในการทำ

ผลิตภัณฑชาใบยานาง 

3.เพ่ือศึกษาวิธีการชงชา

ท่ีเหมาะสมสำหรับ

ผลิตภัณฑชาใบยานาง 

4.เพ่ือผลิตชาใบยานางไว

ใชในกิจกรรมตางๆของ

ศูนยอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 

สูตรไมหวาน (ใบยานาง 2.0 

กรัม + เตยหอม 0.5 กรัม) 

สูตรหวาน (ใบยานาง 1.98 

กรัม + เตยหอม 0.5 กรัม + 

หญาหวาน 0.02 กรัม) 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 

4 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการการพัฒนา

ผลิตภัณฑเสริม

สุขภาพจากรุงเขมา 

(เบเกอร่ี) 

  50,000 50,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารเสริมจาก

กรุงเขมา 1 ผลิตภัณฑ 

ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค 

ผศ.ชลันธร วิชา

ศิลป 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขต

สกลนคร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

5 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการการจัดการ

องคความรูการสราง

มูลคาภูมิปญญา

ทองถิ่นสูหมูบาน

ทองเท่ียวเชิงนิเวศน

วัฒนธรรม 

กรณีศึกษา บานนา

เชือก ตำบลแร  

อำเภอพังโคน  

จังหวัดสกลนคร 

  50,000 50,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนัก

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือศึกษาองคความรู

และรวบรวมองคความรู

การสรางมูลคาภมิู

ปญญาทองถิ่นสูหมูบาน

ทองเท่ียวเชิงนิเวศน

วัฒนธรรมของบานนา

เชือก ตำบลแร อำเภอ

พังโคน  จังหวัดสกลนคร 

3. เพ่ือศึกษาสภาพการมี

สวนรวมปญหาและ

อุปสรรคของการจัดการ

ความรูของบานนาเชือก 

ตำบลแร อำเภอพังโคน  

จังหวัดสกลนคร 

ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค 

ผศ.จันทิมา  

พรหมเกษ 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขต

สกลนคร  

 

6 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑเสริม

อาหารเสริมจาก

กรุงเขมา 

  50,000 40,999 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 
ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค 

ผศ.ราตร ีพระนคร 

 

มทร.อีสาน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารเสริมจาก

กรุงเขมา 1 ผลิตภัณฑ 

วิทยาเขต

สกลนคร 

7 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการการพัฒนา

ครีมนวดเทาจากสาร

สกัดหมากเมาเพ่ือ

บรรเทาอาการชาท่ี

เทาในผูปวย

เบาหวาน  

  50,000 50,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือพัฒนาครีมนวด

จากสารสกัดหมากเมาให

มีความคงตัวทาง

กายภาพในดาน สี กลิ่น

ความเนียน ความหนืด 

การแยกชั้น และวัดคา

ความเปนกรด-ดาง 

3. เพ่ือศึกษา

ประสิทธิภาพของครีม

นวดจากสารสกัดหมาก

เมาในการบรรเทาอาการ

ชาปลายเทาในผูปวย

เบาหวานโดยวิธีการนวด

เทา  

ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค 

ผศ.จงกล   

พูลสวัสดิ์ 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขต

สกลนคร 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หนา 20 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4. เพ่ือวัดระดับความพึง

พอใจในการใชครีมนวด

จากสารสกัดหมากเมา 

8 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการการศึกษา

การใชประโยชนจาก

กากและเศษเหลือท้ิง

จากกระบวนการ

ผลิตจากวัสดุ

ธรรมชาติกรณีศึกษา 

: การผลิตกระถาง

เพาะตนกลาแบบ

ยอยสลายไดจากเศษ

เหลือท้ิงจากวัสดุ

ธรรมชาติ 

  33,000 33,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือศึกษาความ

เปนไปไดในการนำกาก

และเศษเหลือท้ิงใน

กระบวนการผลิตวัสดุ

เหลือท้ิงจากธรรมชาติ

ทางการเกษตรมาทำการ

ผลิตกระถางเพาะตน

กลาแบบยอยสลายได 

3. เพ่ือออกแบบและ

สรางเครื่องอัดขึ้นรูป

สำหรับการผลิตกระถาง

เพาะตนกลาแบบยอย

สลายได จากกากและ

เศษวัสดุเหลือท้ิงทาง

การเกษตร 

4. เพ่ือศึกษาถึงตัว

ประสานและอัตราสวนท่ี

1. การออกแบบพัฒนาและ 

ทดสอบผลิตกระถางเครื่อง

อัดขึ้นรูปสำหรับการผลิต 

กระถางเพาะตนกลาแบบ 

ยอยสลายได โดยใชขุย 

มะพราวผสมการแปงเปยก 

ตนแบบ 

2. การศึกษาคุณสมบัติ , 

ลักษณะทางกายภาพ และ

องคประกอบทาง กายภาพ

กระถางเพาะตน กลาแบบ

ยอยสลายได 

นายวุฒินันท  

โนนลำดวน 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เหมาะสม สำหรับการ

ผลิตกระถางเพาะตน

กลาแบบยอยสลายได 

จากกากวัสดุเหลือท้ิง

ทางการเกษตรจาก

ธรรมชาติ 

9 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการการพัฒนา

วิธีการสกัดสารซาโป

นินจากเทายายมอม

และประสิทธิภาพ

การตาน

เชื้อจุลินทรียกอโรค

ในพืช 

  33,000  32,982.49 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.. ศึกษาวิธีการสกัดสาร

ซาโปนินท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง 

3. ศึกษาประสิทธิภาพ

การตานเชื้อจุลินทรียกอ

โรคในพืชของสารสกัดซา

โปนินจากเทายายมอม 

ทำการเก็บตัวอยางใบและ

ผลเทายายมอมสีเขียวท่ีปลูก

ในบริเวณแปลงเทายายมอม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขต

สุรินทร มาลางทำความ

สะอาดและห่ันใหเปนชิ้น

เล็กๆจากนั้นอบท่ีอุณหภูมิ 

60 องศาเซลเซียสจน

น้ำหนักคงท่ีแสดงวา

ตัวอยางแหงสนิท แลวจึงทำ

การสกัดสารซาโปนิน โดย

นำตัวอยางแหงของใบ และ

ผลเทายายมอม (เนื่องจาก

ใบและผลเทายายมอมมี

ปริมาณสารซาโปนินสูง) มา

อาจารย สุภัทรา 

ขบวนฉลาด 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สกัดโดยใชตัวทำละลายเอ

นานอล 70 %(v/v) 

ปริมาตร ๕๐๐ มิลลิลิตร 

โดยทำการแช ๔ วัน และ

เขยาวันละ ๒ ครั้งนานครั้ง

ละ ๑๐ นาทีเม่ือครบ ๔ วัน 

กรองสารดวยกระดาษกรอง

เบอร ๑ จากนั้น ระเหยตัว

ทำละลายออกดวย rotary 

vacuum evaporator ท่ี

อุณหภูมิ ๔๐ องศาเซลเซียส 

แลวนำไประเหยน้ำออกดวย

ตูอบลมรอนท่ี  ๕๐-๖๐ 

องศาเซลเซียสจนแหง ชั่ง

น้ำหนักสารสกัดหยาบท่ีได 

10 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการการใช

ประโยชนจาก

เทายายมอมตอการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

ทางเศรษฐกิจ 

  33,000 31,780 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือศีกษาอัตราการ

เจริญเติบโต และอัตรา

รอดตายของปลาโดย

อนุบาลดวยอาหารท่ีมี

อยูระหวางการดำเนินงาน

ศึกษาทดลอง และรวบรวม

เก็บขอมูล 

นางอารมณ เพ่ิม

งาม 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

สวนผสมของ

เทายายมอม 

3. เพ่ือศึกษา

องคประกอบทางโภชน

ศาสตรของอาหารท่ีมี

สวนผสมของ

เทายายมอม 

11 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการใช

ประโยชนจาก

สมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือ

ชวยรักษาคุณภาพ

ของเมล็ดพันธุ

ถั่วฝกยาวอินทรีย 

  33,000 33,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือหาวิธีการท่ี

เหมาะสมในการใช

สมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการเก็บ

รักษาเมล็ดพันธุ

ถั่วฝกยาวอินทรีย 

จัดซ้ือจัดจางและจางเหมา

ในการเตรียมแปลงและ

จัดการแปลงเมล็ดพันธุ การ

เก็บเกี่ยวและจัดการเมล็ด

พันธุถั่วฝกยาวอินทรีย ณ 

แปลงเกษตรมหาวิทยาลัยฯ   

และดำเนินงานโครงการ

ตามแผน 

นางสาวนอิร   

งามฮุย 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 

 

12 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการการพัฒนา

ผลิตภัณฑขนมชั้น

ดวยแปงทาวยายม

อมเสริมสารสกัด

แอนโทไซยานินส

จากผลลำดวน 

  33,000 22,967.40 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.. เพ่ือสนอง

พระราชดำริในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมอัน

จัดซ้ือสารเคมี และ พัฒนา

สูตรขนมชั้นจากแปงทาว

ยายมอมเสริมสารสกัดแอน

โทไซยานินสจากผลลำดวน 

ผศ.ดร.กรุณรัตน 

สกุลนามรัตน 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

(อพ.สธ.) 

3. เพ่ือศึกษาอัตราสวนท่ี

เหมาะสมในการเสริม

สารสกัดแอนโทไซยา

นินสในแปงทาวยายมอม

เพ่ือผลิตขนมชั้น 

3. เพ่ืออนุรักษและ

สงเสริมใหมีการใช

ประโยชนสูงสุดจากพืช

พ้ืนเมือง 

13 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการการพัฒนา

ผลิตภัณฑเจลลี่แปง

เทายายมอมผสมน้ำ

หมอนสำหรับคนชรา 

  33,000 30,880 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. ศึกษาอัตราสวนแปง

เทายายมอมท่ีเหมาะสม

ตอการผลิตเจลลี่ 

3. พัฒนาสูตรของเจลลี่

จากแปงเทายายมอม

ผสมน้ำหมอนสด ท่ี

เหมาะสมตอการยอมรับ

ของผูบริโภค 

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ

เจลลี่หมอนผสมแปงเทายาย

หมอมเปนท่ียอมรับของ

ผูบริโภค 

อยูในขั้นตอนการจัดทำ

รายงานเลมงานวิจัยท่ี

สมบูรณ 

ดร.นุจรี สอน

สะอาด 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

14 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการพัฒนาผา

ไหมเมืองสุรินทรสู

สากล 

  33,000 33,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือออกแบบลวดลาย

ผามัดหม่ี โดยพัฒนาจาก

รูปแบบเดิม 

3. เพ่ือพัฒนาการ

ออกแบบลวดลายผา

มัดหม่ีเพ่ือพัฒนาสูสากล 

4. เพ่ือเผยแพรหลักการ

พัฒนาการออกแบบ

ลวดลายผามัดหม่ีท่ีมี

ความหลากหลายใหกับ

กลุมชุมชนในจังหวัด

สุรินทร 

1. ไดผาไหมท่ีพัฒนา

ลวดลายแลวจำนวน 4 ผืน 

แตละผืนขนาดหนากวาง 1 

เมตร ยาว 2 เมตร 

2. ไดลวดลายผาไหม

รูปแบบใหมจำนวน 4 ลาย 

อาจารยทัศนียา    

นิลฤทธ 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 

F2A4 

F3A8 

15 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการการใช

ประโยชนจากแปง

เทายายมอมใน

ผลิตภัณฑขนมผิง 

  33,000 33,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. ศึกษาการใช

ประโยชนจากแปง

เทายายมอมเพ่ือพัฒนา

สูตรขนมผิงพ้ืนฐาน 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตาม

แผนการดำเนินงานโครงการ

เพ่ือ 

1.สามารถพัฒนาสูตร

พ้ืนฐานในการผลิตขนมผิง

และ.ไดระดับการทดแทน

แปงเทายายมอมใน

ผลิตภัณฑขนมผิงรอยละ 10  

นายนฤทธิ์  

วาดเขียน 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

3. ศึกษาระดับการ

ทดแทนแปงเทายายมอม

ในผลิตภัณฑขนมผิง 

2.วิเคราะหองคประกอบ

ทางเคมีของผลิตภัณฑและ

ศึกษาอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑขนมผิงบ 

สรุปและจัดทำเลมรายงาน

โครงการ 

16 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการ

เปรียบเทียบผลผลิต

และคุณภาพผลผลิต

มันเทศพันธุไทย 

และตางประเทศใน

ระบบเกษตร

ปลอดภัย 

  33,000 33,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลผลิตมันเทศพันธุไทย

และตางประเทศ ใน

ระบบเกษตรปลอดภัย 

3. เพ่ือสนองงาน

โครงการ อนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯและ

เผยแพรผลงาน 

ไดขอมูลศักยภาพการใหผล

ผลิตมันเทศในสภาพ เกษตร

ปลอดภัยเพื ่อแนะนำและ

สงเสริมการเพาะปลูกใหแก

เกษตรกรผ ู   ปล ูกม ันเทศ

ตอไป สรุปและจัดทำเลม 

รายงาน 

ผศ.ดร.รัตนจิรา  

รัตนประเสริฐ 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 

 

17 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการความ

หลากหลายของราท่ี

มีคุณสมบัติในการ

ยอยสลายวัสดุเหลือ

ท้ิงทางการเกษตร

จากปาพ้ืนท่ีปกปก

  33,000 32,998 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือศึกษาความ

หลากหลายของเชื้อราท่ี

มีคุณสมบัติในการยอย

สลายวัสดุเหลือท้ิงทาง

ไดจุลินทรียที่มีคุณสมบัติใน

การยอยสลายวัสดุเหลือท้ิง

ทางการเกษตรจากปาพื้นท่ี

ปกปกพันธุกรรมพืช มทร. 

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร..อุไร

ลักษณ พงษเกษ 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พันธุกรรมพืช มทร.

อีสาน วิทยาเขต

สุรินทร 

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

การเกษตรเพ่ือนำมา

ประยุกตใช ทางดาน

การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

3. เพ่ือสนองงาน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ ในดาน

การอนุรักษและการใช

ประโยชนจากทรัพยากร

ท่ีมีในทองถิ่น 

ได จ ัดเก ็บร ักษาสายพันธุ

บริสุทธิ์จุลินทรียที่คัด แยก

ได  จากป  าพ ื ้ นท ี ่ ปก  ป ก

พันธุกรรมพืช มทร. อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 

18 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการการ

ประยุกตใช

เทายายมอมเปน

อาหารเสริมสำหรับ

ตานโรคในไก

พ้ืนเมือง 

  33,000 33,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือพัฒนาสูตรอาหาร

ไกพ้ืนเมืองและเปน

แหลงทดแทน

คารโบไฮเดรตในอาหาร

สัตวปก 

3. เพ่ือชวยลดการใช

สารเคมี ยาและวัคซีนใน

ไกพ้ืนเมือง 

4. เปนทางเลือกของ

กลุมเกษตรกรในการใช

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือคัดเลือกวัตถุดิบ

ในชุมชนเพ่ือผลิตสูตร

อาหารท่ีเหมาะสม และ

เตรียมการปรับสูตรอาหาร

ไกพ้ืนเมืองท่ีมีสวนผสมของ

เทายายมอม ทำการเลี้ยงท่ี

กลุมบานกะทม ต.เฉนียง อ.

เมือง จ.สุรินทร เริ่มการให

อาหารไกพ้ืนเมือง อายุ 1 

เดือน จำนวน 200 ตัว ทำ

การเก็บตัวเลขน้ำหนัก 

อัตราการเจริญเติบโต อัตรา

นางสาวดวงสุดา 

ทองจันทร 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เทายายมอมในการเลี้ยง

ไกพ้ืนเมือง 

5. เพ่ือการอนุรักษ

พันธุกรรมของ

เทายายมอม และสนอง

โครง การพระราชดำริฯ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรม

ราชกุมารี 

เปลี่ยนอาหารเปนนำหนัก

ตัว ซ่ึงจากผลการใชอาหาร

ท่ีเสริมเทายายมอม พบวา

สุขภาพไกพ้ืนเมืองแข็งแรง 

มีอัตราการเจริญเติบโตดี ไม

พบอัตราการตาย ซ่ึงการ

เสริมเทายายมอมชวยสราง

ภูมิคุมและลดตนทุนการ

ผลิตไกพ้ืนเมืองได 

19 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการศึกษาและ

พัฒนาการใช

ประโยชนจาก

ทรัพยากรทองถิ่น

บานเหลาใหญ 

  33,300 33,300 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือศึกษาและ

พัฒนาการแปรรูป

ผลิตภัณฑจากหมากเมา 

หมอน รวมถึงพัฒนา

พันธุหมากเมาและ

หมอน การเพ่ิมคุณคา

ของเมา และหมอน 

3. เพ่ือศึกษาและพัฒนา

ศูนยการเรียนรูดานการ

ใชประโยชนจาก

สมุนไพรคือ ขม้ิน วาน

ดำเนินการสำเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค 

นางเคลือวัลย 

มาลาศรี 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขต

ขอนแกน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

หอม วานน้ำ ไพร และ

เปลาใหญในทองถิ่น 

4. เพ่ือศึกษาและ

พัฒนาการใชประโยชน

จากเศษเหลือทาง

การเกษตรเพ่ือทดแทน

ปุยเคมี และยาฆาแมลง 

20 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการเทคนิคการ

ทำผลิตภัณฑ

ประเภทสบูจาก

สมุนไพรขม้ินชัน 

  37,500 37,150 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือทราบวิธีการ

พัฒนาบรรจุภัณฑและ

เทคนิคในการผลิตสบู

จากสมุนไพรขม้ินชัน  

3. เพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง

การตลาดใหกับ

ผลิตภัณฑประเภทสบู

จากสมุนไพรขม้ินชัน  

4. เพ่ือนำวิธีการพัฒนา

บรรจุภัณฑและเทคนิค

ในการผลิตสบูจาก

สมุนไพรขม้ินชันไปใช

ประโยชนทางการตลาด 

ดำเนินการสำเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค 

นายอชิตพล 

พลเขต 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขต

ขอนแกน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

21 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการแนวทาง

การสรางตราสินคา 

(Brand) เพ่ือเพ่ิม

มูลคาใหกับ

ผลิตภัณฑแปรรูป

จากขม้ินชัน 

เปลี่ยนแปลงเปน 

"โครงการแนวทาง

การสรางตราสินคา 

(Brand) เพ่ือเพ่ิม

มูลคาใหกับ

ผลิตภัณฑแปรรูป

จากภูมิปญญา

ทองถิ่น" 

  75,000    75,000    ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง

การตลาดของผลิตภัณฑ

แปรรูปจากขม้ินชัน 

3. เพ่ือออกแบบและ

พัฒนาตราสินคาและ

บรรจุภัณฑใหกับ

ผลิตภัณฑแปรรูปจาก

ขม้ินชัน 

4. เพ่ือเผยแพรและ

ประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑท่ีไดจากการ

พัฒนาใหเปนท่ีรูจัก

โดยท่ัวไป 

ดำเนินการสำเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค 

ผศ.บุญญาพร 

ดวงสา 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขต

ขอนแกน 

F2A4 

F3A8 

22 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการพัฒนาการ

ออกแบบและตัดเย็บ

เสื้อผา จากชาติพันธุ

ชาวสุรินทรสูสากล 

  33,000 9,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือศึกษาการมัดหม่ี

จากเสนใยกลวย อำเภอ

เขวาสินรินทร จังหวัด

สุรินทร 

ไดเสนใยจากตนกลวย

อำเภอ เขวาสินรินทร 

จังหวัดสุรินทร เปนเสนใย

ทางเลือกและลดตนทุนการ

ผลิตผาไหมในชวงวิกฤตโค

โรนา ไวรัส 

อาจารยรัตนเรขา 

มีพรอม 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขตสุรินทร 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

3. เพ่ือพัฒนาการ

ออกแบบและตัดเย็บ

เสื้อผา จากชาติพันธุ

ชาวสุรินทรสูสากลจาก

การมัดหม่ีเสนใยกลวย

อำเภอเขวาสินรินทร

จังหวัดสุรินทร 

4. เพ่ือเผยแพรการ

พัฒนาผลิตภัณฑเสื้อผา

จากชาติพันธุชาวสุรินทร

จากการมัดหม่ีเสนใย

กลวยอำเภอเขวาสินริ

นทร 

จังหวัดสุรินทรสูสากล 

ไดเทคนิคการสรางลวด

ลายเสนใยกลวย อำเภอเข

วาสินรินทร จังหวัดสุรินทร 

ไดผลิตภัณฑเสื้อผาตนแบบ

จากชาติพันธุชาวสุรินทรสู

สากล ดวยการสราง

ลวดลายบนเสนใยกลวย 

อำเภอเขวาสินรินทร 

จังหวัดสุรินทร  และจัดซ้ือ

จัดจางตามแผนการ

ดำเนินงานโครงการและสง

เลมรายงานการดำเนินงาน

แลว 

  รวม 22 โครงการ   861,800 813,806.89      
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการระบบ

ฐานขอมูลหวงโซ

อุปทานผลิตภัณฑ

จากเมาในจังหวัด

สกลนคร 

  80,000 80,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.เพ่ือใหกลุมเปาหมาย

ตระหนักถึงเรียนรูการจัดการ

ขอมูลสารสนเทศหวงโซ

อุปทานผลิตภัณฑจากเมาและ

เขาใจเชิงการอนุรักษ 

3.เพ่ือศึกษารวบรวมขอมูล 

การออกแบบและพัฒนา

ระบบฐานขอมูลหวงโซ

อุปทานผลิตภัณฑจากเมาใน

จังหวัดสกลนคร 

4.เพ่ือสรางสื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุม

ตาง ๆ  ในระบบหวงโซ

อุปทานผลิตภัณฑจากเมาใน

จังหวัดสกลนคร 

ดำเนินงานสำเร็จและ

บรรลุวัตถุประสงค 

อ.วีระชัย จรบุรมย 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร 

 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการจัดทำ

ฐานขอมูลความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ ภูมิ

  0 0 ไมใช

งบประมาณ 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือเปนฐานขอมูลสำหรับ

รวบรวมขอมูลความ

จากการดำเนินโครงการ

จัดทำฐานขอมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

ภมิูปญญาทองถิ่นและ

นายธนพล   

สินตะละ 

 

มทร.อีสาน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปญญาทองถิ่น

และวัฒนธรรม 

ของโครงการ 

อพ.สธ.-มทร.

อีสาน 

หลากหลายทางชีวภาพ ภูมิ

ปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

3. เพ่ือเพ่ิมเติมขอมูล และ

ปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความ

เปนปจจุบัน 

วัฒนธรรม จากกิจกรรมท่ี 

1- 4 ของโครงการ 

อพ.สธ.-มทร.อีสาน มีการ

ดำเนินการรวบรวมและ

จัดทำฐานขอมูลทรัพยากร

แลวเสร็จจำนวน 57 

ขอมูล 

นครราชสีมา 

  รวม 2 โครงการ   80,000 80,000      
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรพัยากร   

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

โครงการพัฒนา

พิพิธภัณฑปลาน้ำ

จืดพ้ืนเมือง 

  33,000 33,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ืออนุรักษพันธุ

ปลาน้ำจืดพ้ืนเมืองของ

ไทย 

3. เพ่ือเปนแหลง

รวบรวมพันธุปลาน้ำ

จืดพ้ืนเมืองของไทย 

4. เปนแหลงเรียนรู

และแสดงพันธุปลานำ้

จืดพ้ืนเมืองของไทย

อยางตอเนื่อง 

- จางเหมาซอมแซมตูปลา และ

อุปกรณท่ีชำรุดรวม ถึงระบบไฟ

และระบบ กรองในอาคาร

พิพิธภัณฑปลาน้ำจืดพ้ืนเมืองท่ี

ชำรุด เนื่องจากการใชงาน ใหเปน

แหลงรวบรวมพันธุปลาน้ำจืด

พ้ืนเมืองของ ไทยท่ีสมบูรณแบบ 

- มีนักเรียน นักศึกษา ครู 

หนวยงานตางๆ ใหความสนใจ

ศึกษาดูงานมากกวา 500 คน 

รศ.ดร.กฤติมา 

เสาวกูล 

 

มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร 

 

  รวม 1 โครงการ   33,000 33,000      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการสนับสนนุ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเขารวม

สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. ในงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น

เปลี่ยนเปนโครงการ

พัฒนาสวนงาน

ปราชญชาวบาน 

ฐานการเรียนรูหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  70,000 70,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ 

2.เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรู

ใหมีความพรอมในการ

ถายทอดองคความรูสู

ชุมชน 

3.เพ่ือสงเสริมการสราง

ชุมชนใหเข็มแข็ง และ

สามารถพ่ึงตนเองไดตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง   

มีดำเนินการพัฒนาและ

ปรับปรุงเปนแหลง

เรียนรูการทำการเกษตร

แบบผสมผสานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และภูมิปญญา

ทองถิ่น เปนการสงเสริม

การสรางชุมชนใหเข็ม

แข็ง และสามารถ

พ่ึงตนเองไดตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อันจะกอใหเกิด

ประโยชนแกคนใน

ชุมชนอยางย่ังยืนตอไป 

นายธนพล  

สินตะละ 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 

 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการสนับสนนุ

โรงเรียนสมัครเขา

รวมสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

ในงานสวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียนเปลี่ยนเปน 

  85,000 85,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.เพ่ือจัดทำหนังสือเห็ด

ปา : อาหารพ้ืนถิ่น ความ

หลากหลายและการใช

ประโยชนท่ีควรคาแกการ

อนุรักษ 

มีหนังสือเห็ดปา : 

อาหารพ้ืนถิ่น ความ

หลากหลายและการใช

ประโยชนท่ีควรคาแก

การอนุรักษ สำหรับใช

เปนคูมือในการสำรวจ 

ศึกษา วิจัย ความ

นายธีระวุฒิ  

มูลอาษา 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

โครงการจัดทำ

หนังสือหนังสือเห็ด

ปา : อาหารพ้ืนถิ่น 

ความหลากหลาย

และการใชประโยชน

ท่ีควรคาแกการ

อนุรักษ 

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

3.เพ่ือใชเปนคูมือในการ

สำรวจ ศึกษา วิจัย ความ

หลากหลายและการใช

ประโยชนของเห็ดปากิน

ได ในการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

หลากหลายและการใช

ประโยชนของเห็ดปากิน

ได ในการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 

500 เลม 

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการจัดประชุม

คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 

  50,000 3,100 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.ผูเขารวมประชุมทราบ

ถึงนโยบายและ

ความสำคัญตลอดถึง

กระบวนการทำงาน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช ประจำป 

2563 

3. เพ่ือใหผูเขารวมประชุม

รวมกันพิจารณาและ

เพ่ือไมใหเกิดการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 จึงมี

การประชุมออนไลนผาน

แอปพลิเคชั่น Zoom 

cloud  meeting และมี

ผูเขารวมประชุม ณ 

มทร.อีสาน นครราชสีมา 

ท้ังสิ้น 20 คน 

นางสาวอารีรัตน  

ประเมศรี 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

จัดทำรายละเอียดของ

โครงการ ตามแผนปฏิบัติ

การ 

4 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการบริหาร

จัดการโครงการ

อนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ (อพ.สธ.-มทร.

อีสาน) 

  3,300,000 2,254,007 ขอตัง้รับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ

ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

2. เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนท่ี 

อพ.สธ. สนอง

พระราชดำริ มทร.อีสาน 

บำรุงรักษาบริเวณพ้ืนท่ี

จัดนิทรรศการ ทรัพยากร

ไทย:กาวสูโลกกวางอยาง

ม่ันใจ เพ่ือเปนศูนยการ

เรียนรูอยางตอเนื่องไดแก

การบริหารจัดการ 

3. เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 

ศึกษาวิจัย พัฒนา

บุคลากร ภายใต

กิจกรรมๆ ในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

แก เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา ประชาชน 

จัดซ้ือจัดจาง วัสดุ 

ตามท่ีไดรับอนุมัติใน

โครงการฯ เพ่ือพัฒนา

พ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯใหเปน

แหลงเรียนรูภายใต

กรอบการดำเนินงาน 3 

กรอบ 8 กิจกรรม เปนท่ี

เรียบรอย  

  - วัสดุสำนักงาน  

  - วัสดุเกษตร 

  - วัสดุกอสราง 

  - วัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น 

 

คงเหลือรายการ 

  - คาตอบแทน 

(เงินเดือน) บุคลากรศูนย

นางกัญญา  

สินตะละ 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

นักวิชาการ โรงเรียน 

สถาบันการศึกษา 

อนุรักษฯ เดือนกันยายน 

2563 

  - คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ 

5 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการอบรม

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ

พืช 

  40,000 38,675 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมมี

ความรู ความเขาใจ และมี

ทักษะในการเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือพืช 

3. เพ่ือใหมีการ

แลกเปลี่ยนความรูและ

รวมมืออันดีระหวาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสานกบังาน

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. เชิญครูและนักเรียน 

โรงเรียนสมาชิกงานสวน

พฤกษศาสตร อบรมรุน

ท่ี 1 คือ ร.ร.เมืองคง  

และรุนท่ี 2 ร.ร.สุรธรรม

พิทักษ จำนวนท้ังหมด 

30 คน มาอบรมให

ความรูเรื่องการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 

และปฏิบัติการเตรียม

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

ฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนพืช 

และปฏิบัติการตัดยาย

เนื้อเย่ือพืช ภายในตู

ปลอดเชื้อ 

2. ดำเนินงานโครงการ

ในวันท่ี 20 และ 21 

กรกฎาคม 2563 

อ.ดร.กุณฑิกา  

เวชกลาง 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ผูเขารวมโครงการไดรับ 

ความรู ความเขาใจ และ

มีทักษะในการเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือพืช  ตลอดจนมี

การแลกเปลี่ยนความรู

และรวมมืออันดีระหวาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสานกบังาน

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

และมีผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการเขา

รวมโครงการดานตางๆ 

6 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การ

จำแนกสิ่งมีชีวิตโดย

ใชลายพิมพดีเอ็น

เอ” 

  65,000 65,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2.เพ่ือใหผูเขาอบรมมี

ความรู ความเขาใจ และมี

ทักษะในการจำแนก

สิ่งมีชีวิตโดยใชลายพิมพดี

เอ็นเอ 

- มีการอบรมท้ังหมด 2 

รุน 

- จำนวนผูเขาอบรม

ท้ังสิ้น 35 คน 

- รอยละความพึงพอใจ 

92.20  

 

อ.ดร.ศศิธร  

อินทรนอก 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

3. เพ่ือใหมีการ

แลกเปลี่ยนความรูและ

รวมมืออันดีระหวางศูนย

อนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กับงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

7 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการเตรียมการ

เปนเจาภาพจัดงาน

ประชุมวิชาการ 

ทรัพยากรไทย : 

ชาวบานไทยได

  34,550,000 30,713,850.84 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือจัดเตรียมความ

พรอมของการดำเนินงาน

ในดานเตรียมงาน 

งานประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ ทรัพยากร

ไทย : ชาวบานไทยได

ประโยชน ป 2562 จัด

ขึ้น  ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

อ.ดร.กุณฑิกา 

 เวชกลาง 

 

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ประโยชน ประจำป 

พ.ศ. 2562 

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

3. เพ่ือจัดเตรียมความ

พรอมของการดำเนินงาน

ในดานสถานท่ี 

4. เพ่ือจัดเตรียมความ

พรอมในดานการจัดงาน 

อีสาน ศูนยหนองระเวียง 

อ.หนองระเวียง จ.

นครราชสีมาโดยระหวาง

วันท่ี 29 พฤศจิกายน ถึง 

5 ธันวาคม 2562 โดยมี 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เปนองค

ประธานในพิธีเปดงานฯ 

ท้ังนี้ดวย สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจากรม

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงพระ

ประชวร   จึงงดการ

เสร็จฯ ในการดังกลาว 

จึงไดรับเกียรติจาก ศ.

(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ  

เสถียรไทย นายกสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน เปน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ประธานเปดงาน

นิทรรศการฯ และเย่ียม

ชมบูธจัดแสดงผลงาน 

ใตรมราชมงคลอีสาน 

จากสมาชิกงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

สมาชิกงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น และ

นิทรรศการ จาก

หนวยงานรวมสนอง

พระราชดำริฯ 

8 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการสงเสริม

อนุรักษและฟนฟูปา

ธรรมชาติในพ้ืนท่ีปา

ชุมชนจังหวัด

มหาสารคาม 

  33,300   33,300   ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือสงเสริมการ

อนุรักษ ฟนฟูพันธุกรรม

พืชในพ้ืนท่ีชุมชนจังหวัด

มหาสารคาม 

3. เพ่ือศึกษาและฟนฟู

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู

เดิมและท่ีหายากใกลสูญ

พันธุ  

ดำเนินการสำเร็จและ

บรรลุวัตถุประสงค 

นายพิระนันท 

นาคศรี 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขต

ขอนแกน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4. เพ่ือทำพ้ืนท่ีอนุรักษ

และปกปกพันธุกรรมพืช

ใหพ้ืนกลับมามีความ

สมดุลเพ่ิมมากขึ้น  

5. เพ่ือสนับสนุนใหมี

อาสาสมัครรักษา

ทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

9 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการอบรมสราง

ระบบใหน้ำแบบ

อัตโนมัติ 

  33,300   33,300   ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ืออบรมใหความรู

เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการ

สรางระบบจายนำ้แบบ

อัตโนมัติ 

3. เพ่ือสรางกลุมตนแบบ

ในการถายทอดองค

ความรูการสรางระบบ

จายน้ำแบบอัตโนมัติสู

ชุมชนใกลเคียง 

4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในพ้ืนท่ีการเพาะปลูก 

ดำเนินการสำเร็จและ

บรรลุวัตถุประสงค 

นายศราวุฑ 

คงลำพันธ 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขต

ขอนแกน 

 

10 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

โครงการสราง

จิตสำนึกเชิงอนุรักษ

  33,300 33,300 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

ดำเนินการสำเร็จและ

บรรลุวัตถุประสงค 

ผศ.ณภัคอร 

ศรีตระการ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ราชมงคล

อีสาน 

เกี่ยวกับการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ภาคภาษาอังกฤษใน

ปาปกปก ตำบลโคก

สี อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือสำรวจทรัพยากร

ทางธรรมชาติ พันธไม พืช

สมุนไพร สัตวปาท่ีอาศัย

อยูในเขตปาปกปก ตำบล

โคกสี อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน 

3. เพ่ือจัดอบรมใหความรู

และฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดโปรแกรม

ทองเท่ียวเชิงนิเวศภาค

ภาษาอังกฤษในเขตปาปก

ปก และบานโคกสี ตำบล

โคกสี อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน 

4. เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน

ในทองถิ่น เขาใจถึง

ความสำคัญของปาปกปก 

เกิดความรัก ความหวง

แหน และอนุรักษ

ทรัพยากรในทองถิ่น 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขต

ขอนแกน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

5. เพ่ือสรางเครือขายใน

การบริการวิชาการกับ

ชุมชน 

11 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการสราง

จิตสำนึกเชิงอนุรักษ

เกี่ยวกับการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ภาคภาษาอังกฤษใน

ปาปกปก ตำบลโคก

สี อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 

  33,300   33,300   ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือสำรวจทรัพยากร

ทางธรรมชาติ พันธไม พืช

สมุนไพร สัตวปาท่ีอาศัย

อยูในเขตปาปกปก ตำบล

โคกสี อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน 

3.เพ่ือจัดอบรมใหความรู

และฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดโปรแกรม

ทองเท่ียวเชิงนเิวศ ภา

คาษาอังกฤษในเขตปาปก

ปก และบานโคกสี ตำบล

โคกสี อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน 

4.เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน

ในทองถิ่น เขาใจถึง

ความสำคัญของปาปกปก 

ดำเนินการสำเร็จและ

บรรลุวัตถุประสงค 

ผศ.ณภัคอร 

ศรีตระการ 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขต

ขอนแกน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เกิดความรัก ความหวง

แหน และอนุรักษ

ทรัพยากรในทองถิ่น 

5.เพ่ือสรางเครือขายใน

การบริการวิชาการกับ

ชุมชน 

12 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการใช

ประโยชนจาก

ขม้ินชันเปนอาหาร

สุขภาพเครื่องสำอาง  

ของกลุมชาวบานใน

ชุมชนหนองแซงเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพนำ

ภูมิปญญาทองถิ่น สู

อุตสาหกรรมเชิง

สรางสรรค 

  33,300   33,300   ขอตัง้รับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือผลิตผลิตภัณฑจาก

ขม้ินชัน 

3.เพ่ือถายทอดการนำ

ขม้ินชันมาทำผลผลิตตาง 

ๆ เพ่ือสุขภาพ 

4. เพ่ืออบรมเผยแพร

ผลงานท่ีไดมาแกชุมชน

ตาง ๆ ท่ีสนใจ 

ดำเนินการสำเร็จและ

บรรลุวัตถุประสงค 

ผศ.ประภาภรณ  

วรรธนะวาสิน 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขต

ขอนแกน 

 

13 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การ

ประดิษฐขันหมาก

เบ็งเพ่ือสืบสานภูมิ

ปญญาแกเยาวชนรุน

ใหม 

  37,500 37,500 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับ

ประเพณีวัฒนธรรมการ

ทำขันหมากเบ็งใหแก

เยาวชน 

ดำเนินการสำเร็จและ

บรรลุวัตถุประสงค 

นายอุกฤษฏ 

พรรณะ 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขต

ขอนแกน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

3. เพ่ือฝกปฏิบัติ ขั้นตอน

การเตรียมวัสดุ ขั้นตอน

การทำขันหมากเบ็ง ใหแก

เยาวชน 

4. เพ่ืออนุรักษและ

สงเสริมประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรม ทองถิ่น สูการ

พัฒนาอาชีพในอนาคต 

14 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การสราง

เครื่องใหน้ำอัตโนมัติ

ดวยระบบพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลา

เซลล) 

  30,100 29,096 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ืออบรมใหความรู

ขั้นตอนการสรางเครื่องให

น้ำอัตโนมัติดวยระบบ

พลังงานแสงอาทิตย (โซ

ลาเซลล) 

3. เพ่ือลดการใชแรงงาน

ภาคการเกษตร เพ่ิม

ผลผลิต เพ่ิมรายได 

ดำเนินการสำเร็จและ

บรรลุวัตถุประสงค 

นายภูริพัส 

แสนพงษ 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขต

ขอนแกน 

 

15 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

  40,000 40,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือเพ่ิมองคความรู

และแนวทางสนอง

ดำเนินการสำเร็จและ

บรรลุวัตถุประสงค 

นางสาวลีนมน 

แสนทวีสุข 

 

มทร.อีสาน  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

พระราชดำริโครงการ 

อพ.สธ. ตาม  3  กรอบ  

8  กิจกรรม 

3. เพ่ือสำรวจพันธุพืชงาน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

และงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่น 

4.เพ่ือเขารวมประชุมสัมมนา

โครงการอนุรักพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

วิทยาเขต

ขอนแกน 

16 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการอนุรักษ

พ้ืนท่ีปาปกปกในเขต

พ้ืนท่ี ตำบลบานลาน 

อำเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน 

  40,000   39,588 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือทำเขตพ้ืนท่ีปาปก

ปกสงวนรักษาไวซ่ึง

พันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีปา

ตำบลบานลาน อำเภอ

บานไผ จังหวัดขอนแกน 

3. เพ่ือจัดทำทะเบียนรหัส

ตนของพืช 

ดำเนินการสำเร็จและ

บรรลุวัตถุประสงค 

วาท่ีรอยตรี พล

นิกรณ   

ไสวงาม 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขต

ขอนแกน 

 

17 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

โครงการบริหาร

จัดการโครงการ

  125,000 24,998 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

ดำเนินงานสำเร็จและ

บรรลุวัตถุประสงค 

นางศิริวิภา คำโส 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ราชมงคล

อีสาน 

อนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

ประจำป 2563 

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

2.เพ่ือบริหารจัดการ เดินทาง

ไปราชการ ประสานงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ 

 มทร.อีสาน  

วิทยาเขต

สกลนคร 

18 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการสงเสริม

ชุมชนอนุรักษพันธุ

ไมภูมินามหมูบาน 

จังหวัดสุรินทร 

  33,000 33,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือสงเสริมใหชุมชน

เห็นความสำคัญของท่ีมา

ภูมินามหมูบานและพันธุ

ไมภูมินาม 

3. เพ่ือสงเสริมใหชุมชน

อนุรักษพันธุไมภูมินาม

หมูบาน 

4. เพ่ือสนองงานโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

1. ลงพ้ืนท่ีศึกษาประวัติ

ความเปนมาของหมูบาน

และความ สัมพันธของ

ภูมินามหมูบานกับพันธุ

ไม  ตำบลเมืองที 

จำนวน 3 หมูบาน ไดแก 

1) สังแก ตำบลเมืองที 

อำเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร 2) บานกันจารย 

ตำบลเมืองทีอำเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร และ3) 

บานทนงชัย ตำบลเมือง

ที อำเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร 

ผศ.สมชญา ศรี

ธรรม 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขตสุรินทร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2. ลงพ้ืนท่ีปลูกพันธุไม

ภูมินาม ไดแก 1) ตน

สะแกนา จำนวน 4 ตน 

บานสังแก ตำบลเมืองที 

อำเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร 2) ตนทองกวาว 

(จาน) จำนวน 4 ตน 

บานกันจารย ตำบล

เมืองที อำเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทรและ 3) 

ตนประดูปา จำนวน 4 

ตน บานทนงชัย ตำบล

เมืองที อำเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร 

3. มอบปายชื่อและ

ขอมูลพันธุไมภูมินาม

หมูบาน ตำบลเมืองที 

จำนวน 3 หมูบาน 

หมูบานละ 1 ปาย 

19 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

โครงการเครือขาย

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

  53,000 50,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

สงเสริมและสนับสนุน

การปลูกผักอินทรียเพ่ือ

การบริโภคในครัวเรือน 

ผศ.ภูวิพัฒน  

เกียรต์ิสาคเรศ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ราชมงคล

อีสาน 

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) ในจังหวัด

สุรินทร 

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือสรางจิตสำนึกให

นักเรียน มีความรักและ

เห็นคุณคาของพืชพรรณ

ไม ไมคิดทำลายและมี

แนวคิดในการอนุรักษ

ตอไป 

3. เพ่ือใหโรงเรียนเปน

แหลงรวบรวมตัวอยาง

พรรณไม ขอมูลพรรณไม

และการเก็บรักษาเพ่ือ

ประโยชนทางการศึกษา

และเผยแพรตอไป                      

4. เพ่ือสรางบรรยากาศ

ของของโรงเรียนใหรมรื่น 

สวยงามและเปนแหลง

เรียนรูของนักเรียน 

5. เพ่ือใหความรู

ดำเนินงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่น 

6.เพ่ือสรางเครือขายการ

สนองงานโครงการ

พระราชดำริฯ 

และชุมชนเพ่ือบรรเทา

ผลกระทบจากโควิด19 

ณ บานสำโรง ตำบล

หนองสนิท อำเภอจอม

พระ จังหวัดสุรินทร เพ่ือ

สรางเครือขายดาน

เกษตรอินทรีย 

1. ไดนำเมล็ดพันธุผัก

อินทรียซ่ึงปรับปรุงพันธุ

โดย มทร.อีสาน วข.

สุรินทร ไปใหเกษตรกร

บานสำโรง ต.หนองสนิท 

อ.จอมพระ จังหวัด

สุรินทร ไดแก ถั่วฝกยาว

พันธุมวงราชมงคล ถั่ว

พุมมวงราชมงคล มะเขือ

เทศสีดา และสลัด

อินทรีย 

2. ติดตามใหคำแนะนำ

การผลิตผักอินทรียของ

เกษตรกรซ่ึงเปนสมาชิก

สหกรณการเกษตร

มทร.อีสาน  

วิทยาเขตสุรินทร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

7. เพ่ือใหนักเรียน

ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ

ในชุมชนรักและภาคภูมิใจ

ในกิจกรรมในทองถิ่นของ

ตน 

พืชผักอินทรียหนองสนิท

จำกัด ในการผลิตผักบุง 

ผักชี ตนหอม กวางตุง 

คะนา และขึ้นฉาย 

3. ติดตามใหคำแนะนำ

การผลิตถั่วฝกยาวและ

การเก็บเมล็ดพันธุ

ถั่วฝกยาวภายใตระบบ

อินทรีย 

20 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

อีสาน 

โครงการสงเสริมงาน

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนและฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น

จังหวัดสุรินทร 

  53,000 50,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือสรางจิตสำนึกให

นักเรียน มีความรักและ

เห็นคุณคาของพืชพรรณ

ไม ไมคิดทำลายและมี

แนวคิดในการอนุรักษ

ตอไป 

3. เพ่ือใหโรงเรียนเปน

แหลงรวบรวมตัวอยาง

พรรณไม ขอมูลพรรณไม

และการเก็บรักษาเพ่ือ

ประสานงานโรงเรียน 

ตำรวจตะเวนชายแดน

บานรุน  โรงเรียนตำเวน

ชายแดนชำปะโต  

โรงเรียนตำรวจตะเวน

ชายแดนตาตุม ตำบลอา

โพน อำเภอบัวเชด 

จังหวัดสุรินทรเพ่ือ

สงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมการสรางสวน

สมุนไพรเพ่ือเปนแหลง

เรียนรูและพ้ืนสมุนไพร

นายธนภัทร 

นมัสไธสง 

 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขตสุรินทร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ประโยชนทางการศึกษา

และเผยแพรตอไป                      

4. เพ่ือสรางบรรยากาศ

ของของโรงเรียนใหรมรื่น 

สวยงามและเปนแหลง

เรียนรูของนักเรียน 

5. เพ่ือใหความรูดำเนิน

กิจกรรมการเรียนการ

สอนบูรณาการกับงาน

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

6. เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือระหวางครู 

นักเรียนและผูปกครอง 

7.  เพ่ือใหนักเรียน

ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ

ในชุมชนรักและภาคภูมิใจ

ในกิจกรรมในทองถิ่นของ

ตน 

ในโรงเรียนตำรวจตะเวน

ชายแดน 

และองคการบริหารสวน

ตำบลสวาย เพ่ือปลูกพืช

สมุนไพรเกิดสวน

สมุนไพรจำนวน 4 แหง 

ไดแก โรงเรียน ตชด. 3 

แหง อบต. 1 แหง ปลูก

พืชสมุนไพร มากกวา 

10 ชนิด 

21 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

โครงการแนวทาง

การออกแบบ

เสนทางศึกษา

  33,000 22,000 ขอตั้งรับ

งบประมาณ

เฉพาะจาก

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

1. ลงพ้ืนสำรวจโรงเรียน 

ในเครือขาย อพ.สธ. 

โรงเรียนตำรวจตะเวน 

อาจารยธรา  

ราศีนวล 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ราชมงคล

อีสาน 

ธรรมชาติภายในปา

ชุมชนภายใตหลัก

ภูมิทัศน เพ่ือใหเอ้ือ

ตอการเรียนรูกับ

ชุมชนและโรงเรียน

ในเครือขาย อพ.สธ. 

จังหวัดสุรินทร 

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือสำรวจปาชุมชนใน

เครือขาย อพ.สธ.จำนวน 

4 ปา  

3. เพ่ือออกแบบเสนทาง

การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนท่ี 

4. เพ่ือนำรูปแบบเสนทาง

ศึกษาธรรมชาติไปใช

เผยแพรในหนวยงาน

ทองถิ่นและโรงเรียน 

ชายแดนท่ี 21 และวาง 

แผนการจัดซ้ือจัดจาง 

ตาม โครงการ 

2. สำรวจขอบเขตพ้ืนท่ี 

โดยการจับพิกัด GPS 

และจัดทำผัง  

3. สำรวจพันธุไมท่ีมีอยู 

เดิมในพ้ืนท่ีและถายภาพ 

4.ออกแบบเสนทาง

การศึกษาในแบบผัง

พ้ืนท่ี รวม และผังการ

เรียนรู 

5.จัดระบบฐานขอมูลพืช 

มทร.อีสาน  

วิทยาเขตสุรินทร 

  รวม 21 โครงการ   38,771,100 33,722,314.84      

 

 


