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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 
 

แผนปฏิบัติงานตามกรอบงบประมาณปี 2562 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ปีงบประมาณ 2562 

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
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รายละเอียดงบประมาณ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
รวมเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 6,000,000 บาท 

รวมท้ังหมด  39  โครงการ 
 

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  
 กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมเรื่อง 

 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย  
 

 
งบประมาณด าเนินงาน 

 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  
 2562 

งปม. เป้าหมาย 
1.  โครงการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขต

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

      68,300  1. ได้ข้ึนทะเบียนภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
เขตอ าเภอน้ าพองจังหวัดขอนแก่น 
2. ได้เครือข่ายชุมชนและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในเขตอ าเภอน้ าพอง 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

2.  โครงการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือ
น าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ในเขตอ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

      64,000  1. เพ่ือข้ึนทะเบียนภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
อ าเภอพระยืน 
2. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินอ าเภอพระยืน 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

3.  โครงการส ารวจและรวบรวมพันธ์ุผลไม้ป่าในเขตโคกภูตากา ป่าในเขตโคกภูตา
กา จังหวัด
ขอนแก่น 

      61,500  1. ผู้เข้าร่วมส ารวจได้ความรู้เก่ียวกับ
พันธ์ุผลไม้ป่าในเขตโคกภูตากา 
2. ผู้เข้าร่วมส ารวจรู้จักกระบวนการ
ส ารวจ/จัดเก็บ/จัดท าฐานข้อมูล 
3. ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 
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ท่ี 

 
โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมเรื่อง 

 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย  
 

 
งบประมาณด าเนินงาน 

 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  
 2562 

งปม. เป้าหมาย 
4.  โครงการส ารวจทรัพยากรสัตว์น้ าในหนองอีเลิง อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 
หนองอีเลิง อ าเภอ
เมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

      40,900  1. เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาแหล่ง
อาหารสัตว์น้ าในจังหวัดขอนแก่น 
2. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการอย่างน้อย 1 เร่ือง 
3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนในท้องถ่ิน 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

5.  โครงการส ารวจและศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
ประเพณีวัฒนธรรม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น 

      40,300  1. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ประเพณีวัฒนธรรม ในต าบลดงเมือง
แอม อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 
2. ได้รายช่ือภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ประเพณีวัฒนธรรมมาข้ึนทะเบียน  
และเผยแพร่ 
3. ได้รายช่ือปราชญ์ชาวบ้านในต าบล
ดงเมืองแอม เพ่ือเป็นองค์ความรู้สู่รุ่น
ต่อไป 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

6.  โครงการส ารวจและอนุรักษ์พันธ์ุปลาน้ าจืดในหนองเทพนิมิตร 
ต าบลดอนหัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

หนองเทพนิมิตร 
ต าบลดอนหัน 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

      26,700  1. ได้ข้อมูลพันธ์ุปลาท่ีส ารวจพบใน
หนองเทพนิมิตร ต าบลดอนหัน อ าเภอ
เมือง  จังหวัดขอนแก่น 
2. ได้ทะเบียนพันธ์ุปลาท่ีมีอยู่เดิมและ
หายาก 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

7.  โครงการศึกษาความหลากหลายของเห็ดกินได้ในเขตพ้ืนท่ี ต.หิน
ต้ัง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

ต.หินต้ัง อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 

      21,200  1. ท าให้ทราบข้อมูลชีวภาพอ่ืนๆ ใน
พ้ืนท่ี 
2. ทราบศักยภาพของชีวภาพอ่ืนๆ ใน

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 
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ท่ี 

 
โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมเรื่อง 

 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย  
 

 
งบประมาณด าเนินงาน 

 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  
 2562 

งปม. เป้าหมาย 
ท้องถ่ิน 
3. ตระหนัก และเห็นคุณค่า ของ
ชีวภาพอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนท่ี ต.หินต้ัง อ.
บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
4. ได้แหล่งข้อมูลท่ีค้นพบแหล่ง
ชีวภาพอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนท่ี ต.หินต้ัง อ.
บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
5. ได้บัญชีความหลากหลายของข้อมูล
ในเขตพ้ืนท่ี ต.หินต้ัง อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น 
6. ได้ฐานข้อมูลความหลากหลายของ
ข้อมูลในเขตพ้ืนท่ี ต.หินต้ัง อ.บ้านไผ่  

8.  โครงการส ารวจรวบรวมพืชสมุนไพรไม้เล้ือยใน ป่าชุมชน ต.หนอง
บอน อ.โกสุมพิสัย 
จ.มหาสารคาม 

      13,300  1.  ได้พืชสมุนไพรไม้เล้ือยแต่ละชนิด 
ต าบลต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดสารคาม 
2. ได้ทราบสรรพคุณของพืชสุมนไพร
ไม้เล้ือยแต่ละชนิด 
3. ได้ทะเบียนพืชสมุนไพรไม้เล้ือย ใน
ต าบลต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดสารคาม 
4. ได้ทะเบียนช่ือปราญช์ชาวบ้าน 
5. น าข้อมูลท่ีได้ไปเผยแพร่ 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

รวม  8  โครงการ 336,200  
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กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
 กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมทรัพยากร 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมเรื่อง 

 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 

 
งบประมาณด าเนินงาน 

 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

 2562 
งปม. เป้าหมาย 

1.  โครงการขยายพันธ์ุพืชท้องถ่ินท่ีเส่ียงต่อการสูญพันธ์ในจังหวัด
สุรินทร์ 

คณะ
เกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยีมทร.
อีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ 

30,000 1 เพ่ือขยาย พันธ์ุพืชท้อง ถ่ินด้วย
เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพันธ์ุพืช
ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ชนิด                                                     
2 เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมของพืช
ท้องถ่ินไม่ให้สูญพันธ์ุ 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

2.  แหล่งเรียนรู้เท้ายายม่อม วิทยาเขตสุรินทร์ มทร.อีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์  
อ าเภอ เมือง 

30,000 1  มีแหล่งเรียนรู้พืชศึกษาท่ีส าคัญของ
ท้องถ่ินคือเท้ายายม่อม. 
2  มีแหล่งรวบรวมพันธุกรรม
เท้ายายม่อม เพ่ือเป็นแหล่งพืชศึกษา
ในชุดโครงการเท้ายายม่อม 
3 เผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับ
เท้ายายม่อมในรูปแบบบทความ 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

3.  การอนุรักษ์พันธ์ุปลาน้ าจืดพ้ืนเมือง 1 อาคารสาขาวิชา
ประมง คณะ
เกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
2 พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
แหล่งน้ าจังหวัด
สุรินทร์ อ.เมือง และ
อ าเภอต่างๆ ภายใน
จังหวัดสุรินทร์ 

32,500 1. สามารถอนุรักษ์พันธ์ุปลาน้ าจืด
พ้ืนเมืองของไทย 
2. ทราบชนิดพันธ์ุปลาน้ าจืดพ้ืนเมือง
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์ 
3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนในท้องถ่ิน 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 
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ท่ี 

 
โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมเรื่อง 

 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 

 
งบประมาณด าเนินงาน 

 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

 2562 
งปม. เป้าหมาย 

4.  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท่ีส ารวจได้จากโครงการพ้ืนท่ี 50 ไร่ (ปลูก
สร้างสวนเม่า) 

คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต
สกลนคร 

130,000 1. อาจารย์ นักศึกษา และสมาชิกชมรม
หมากเม่าสกลนคร และผู้สนใจมีความ
เข้าใจและมีแหล่งเรียนรู้ เก่ียวกับการ
ปลูกดูแลรักษาเม่าหลวง  
2. อาจารย์ นักศึกษา และสมาชิกชมรม
หมากเม่าสกลนคร และผู้สนใจมีความ
เข้าใจและมีแหล่งเรียนรู้ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมเม่าหลวง 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร 

5.  ศึกษาระบบการผลิตวัตถุดิบกรุงเขมาแบบอินทรีย์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต
สกลนคร 

115,000 1. สร้างแปลงปลูกกรุงเขมาตามระบบ 
GAP ในปี 2562 เพ่ือมุ่งสู่ แปลงอินทรีย์ 
และเป็นแปลง สาธิต ในปี 2565 
ส าหรับเป็นแปลงสาธิต 
2. มีมาตรฐานวัตถุดิบกรุงเขมา ท่ีจะใช้
เป็นแนวทางในการผลิตวัตถุดิบกรุงเขมา 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร 

6.  โครงการปลูกรักษาสวนผักพ้ืนบ้านและสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา 

คณะ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร 

130,000 1 มีพ้ืนท่ีป่า ท่ีใช้ในการรวบรวม
ทรัพยากร และเรียนรู้ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  
2 สภาพแวดล้อมสวนผักและสมุนไพร
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ให้มีสภาพ
พร้อมท่ีจะให้บริการศึกษาดูงาน 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร 

รวม  6 โครงการ 467,500  
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กรอบการใช้ประโยชน์ 
 กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมเรื่อง  

 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย  
 

 
งบประมาณด าเนินงาน 

 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  
 2562 

งปม. เป้าหมาย 
1.  โครงการเล้ียงไก่ด าสมุนไพรโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือลดการ

ใช้สารเคมีในการเล้ียงสัตว์ 
ต าบลบ้างหนองแซง  
อ าเภอบบ้านแฮด  
จังหวัดขอนแก่น 

119,800 1. มีการรวมกลุ่มของผู้เล้ียงไก่ด าในชุมชน 
2. มีประชาชนสนใจท่ีจะเล้ียงสัตว์โดยใช้
สมุนไพรเพ่ือลดการใช้ยาปฏิชีวนะ 
3.  ได้อาหารปลอดภัยไม่มีสารเคมี 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

2.  การวิเคราะห์ปริมาณสารซาโปนินในเท้ายายม่อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ 

30,000 1. องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับปริมาณสารซาโปนิน
ในส่วนต่างๆของต้นเท้ายายม่อม ด้านเชิง
พาณิชย์ 
2. ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังๆ ไม่รู้จัก
พืช “เท้ายายม่อม” 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์  

3.  การเพาะเล้ียงเซลล์เท้ายายม่อมเพ่ือผลิตสารซาโปนิน มทร.อีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์ 

30,000 1 สามารถขยายพันธ์ุต้นเท้ายายม่อมให้ได้
ปริมาณมากด้วยเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ
พืช 
2 สามารถผลิตสารซาโปนนินจากการ
เพาะเล้ียงเซลล์เท้ายายม่อมได้ 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

4.  สารสกัดจากรากใบและล าต้นเท้ายายม่อมเพ่ือก าจัดศัตรูและโรคปลา มทร.อีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์ 

30,000 1.  สามารถอนุรักษ์พันธ์ุปลาน้ าจืดพ้ืนเมืองของ
ไทย 
2. มีแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธ์ุปลาน้ าจืด
พ้ืนเมือง 
 3.เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ 
กับชุมชนในท้องถ่ิน 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 
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ท่ี 

 
โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมเรื่อง  

 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย  
 

 
งบประมาณด าเนินงาน 

 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  
 2562 

งปม. เป้าหมาย 
5.  อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาไนและปลา

ตะเพียนท่ีใช้หัวเท้ายายม่อมเป็น ส่วนผสมในอาหาร 
อาคารสาขาวิชา
ประมง คณะ
เกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มทร.
อีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์  

25,000 1. สามารถอนุรักษ์พันธ์ุปลาน้ าจืดพ้ืนเมืองของ
ไทย 
2. ทราบชนิดพันธ์ุปลาน้ าจืดพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ี
จังหวัดสุรินทร์ 
3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย
ฯ กับชุมชนในท้องถ่ิน 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

6.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมพ้ืนบ้านสุรินทร์ (กันเตรือม )จากแป้งท้าวยาย 
ม่อม 

วิทยาเขตสุรินทร์ และ
จังหวัดศรีสะเกษ  และ
จังหวัดอุบลราชธานี 

30,000 1. กรรมวิธีการผลิตขนมกันเตรือมจากแป้งท้าว
ยายม่อม 
2. ระดับการทดแทนแป้งท้าวม่อมในผลิตภัณฑ์
ขนมกันเตรือม 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

7.  การศึกษารูปแบบการแสดงออกโปรตีนของเท้ายายม่อมเปรียบเทียบ
ระหว่างต้นเขียวกับต้นม่วง 

มทร.อีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ 

30,000 1.การวิจัยในระยะแรกได้กระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสกัดโปรตีนจากส่วนต่างๆ
ของเท้ายายม่อม  
2. การวิจัยต่อมาจะท าการหาปริมาณโปรตีน
ท้ังหมดจากตัวอย่างจากส่วนต่างๆของต้น
เท้ายายม่อมและ หาแบบแผนโปรตีนพร้อมท้ัง
เปรียบเทียบในแต่ละส่วน 
3. การวิจัยต่อมาจะเก็บรวบรวมปริมาณและ
แบบแผนโปรตีน ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

8.  การใช้ประโยชน์จากเท้ายายม่อมต่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ มทร.อีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ 

50,000 นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และ
ผู้สนใจน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
เล้ียงเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

รวมท้ังสิ้น 8 โครงการ 344,800  
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กรอบการสร้างจิตส านึก 
 กิจกรรมท่ี  7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 
ท่ี 

 
โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมเรื่อง  

 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย  
 

 
งบประมาณด าเนินงาน 

 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  
 2562 

งปม. เป้าหมาย 
1.  โครงการพิพิธภัณฑ์ปลาน้ าจืด สาขาวิชาประมงคณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ 

73,000 เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุปลาน้ าจืด
พ้ืนเมืองของไทย 
 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

รวม 1  โครงการ 73,000  

 
 
 



9 

 

กรอบการสร้างจิตส านึก 
 กิจกรรมท่ี 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ล าดับ โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมเรื่อง พ้ืนท่ีเป้าหมาย งบประมาณด าเนินงาน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

2562 
งปม. เป้าหมาย 

1.  โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัฒนธรรม ของโครงการ อพ.สธ.-มทร.อีสาน   

อพ.สธ. -มทร.อีสาน 0 เพ่ือท าฐานข้อมมูลงาน อพ.สธ. มทร.
อีสาน และเพ่ือจัดท าเวปไซต์
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

มทร.อีสาน นครราชสีมา 

2.  โครงการสนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ
มหาวิทยาลัย บริเวณ
รัศมี 50 กิโลเมตร 

0 ปีละ 2 แห่ง มทร.อีสาน นครราชสีมา 

3.  โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรอบๆ
มหาวิทยาลัย บริเวณ
รัศมี 50 กิโลเมตร 

0 ปีละ 1 แห่ง มทร.อีสาน นครราชสีมา   

4.  เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย 
ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจ าปี พ.ศ. 2562  

ศูนย์อนุรักษ์ฯ และศูนย์
การศึกษา หนองระเวียง 
จ.นครราชสีมา 

675,000 ประชาชนท่ัวไปท่ีมาร่วมงานได้ประโยชน์
และได้ความความรู้เพ่ิมข้ึน ท าให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ 

มทร.อีสาน นครราชสีมา 

5.  โครงการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-
มทร.อีสาน) 

อพ.สธ.-มทร.อีสาน 3,300,000 1.ดูแลบ ารุงรักษารักษาพ้ืนท่ีและอาคาร 
บริเวณโดยรอบ อพ.สธ.มทร.อีสาน          
2. มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม  

มทร.อีสาน นครราชสีมา 

6.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์ขันหมากเบ็งเพ่ือสืบ
สานภูมิปัญญาแก่เยาวชนรุ่นใหม่ 

โรงเรียนบ้านม่วง  
ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

52,800 1  ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้เก่ียวกับ
ประเพณีวัฒนธรรมการท าขันหมากเบ็ง 
2  ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติข้ันตอนการ
เตรียมวัสดุ ข้ันตอนการท าขันหมากเบ็ง  
3  ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 
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ล าดับ โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมเรื่อง พ้ืนท่ีเป้าหมาย งบประมาณด าเนินงาน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
2562 

งปม. เป้าหมาย 
4  ผู้เข้าร่วมอบรมรู้จักประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม ท้องถ่ินของตน 

7.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และงาน
นิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์  

ศูนย์หนองระเวียง 
นครราชสีมา 

47,500 1  มีจ านวนเครือข่ายร่วมสนองโครงการ
พระราชด าริ อพ.สธ. เพ่ิมข้ึนทุกปี 
2  บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่เครือข่ายได้ 
3  มีความพร้อมในการเปิดหลักสูตรอบรม
งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

8.  โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษา 
จงัหวัดขอนแก่น 

44,300 1.ส่งเสริมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

9.  โครงการสร้างส่ือการเรียนรู้และจัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
สมุนไพรขมิ้นชันภาคภาษาอังกฤษ 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารสากล 
วิทยาเขตขอนแก่น 

39,900 1  ได้ชุดส่ือการเรียนการสอนท่ีมีเนื้อหา
เก่ียวกับบรรจุภัณฑ์สมุนไพรขมิ้นชัน 
2 ได้พัฒนาทักษะความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์
สมุนไพรขมิ้นชันของนักศึกษาในชุมชน 
3 ได้สร้างเครือข่ายในการบริการ
วิชาการทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ขมิ้นชันในชุมชน 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

10.  โครงการเทคนิคการท าผลิตภัณฑ์ประเภทสบู่จากสมุนไพรขมิ้นชัน กลุ่มแม่บ้านภายใน 
อบต.ห้วยเตย 

34,500 1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เทคนิคและวิธีการ
ในการผลิตสบู่จากสมุนไพรขมิ้นชัน 
2.  มีแนวทางในการประกอบอาชีพ สร้าง

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 
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ล าดับ โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมเรื่อง พ้ืนท่ีเป้าหมาย งบประมาณด าเนินงาน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
2562 

งปม. เป้าหมาย 
รายได้ให้ครอบครัวและน าทรัพยากร
ภายในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

11.  นิทรรศการ อพ.สธ.ด้านเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ มทร.อีสาน 
   วิทยาเขตสุรินทร์ 

140,000 1. เข้าร่วมจัดนิทรรศการสนองงาน
พระราชด าริฯ อพ.สธ.  
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจงาน อพ.สธ 
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
อินทรีย์วิถีสุรินทร์ 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

12.  ส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถ่ิน จังหวัดสุรินทร์และ รร.
ในความดูแลของกอง
ก ากับการต ารวจตระ 
เวนชายแดนท่ี 21  

40,000 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีระบบการ
จัดท าท่ีชัดเจน นักเรียนเกิดความร่วมมือ
ร่วมใจภายในโรงเรียนและโรงเรียนกับ
ชุมชน 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

13.  ประชุมวิชาการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์ 

32,500 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านเศรษฐกิจโดยการ
วิจัยน าองค์ความรู้ท่ีได้สู่การปฏิบัติและ
ถ่ายทอดให้คนในชุมชน 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

14.  เพ่ิมมูลค่าผ้าไหมพ้ืนเมืองสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์   

47,000 1 สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผ้าไหม
จังหวัดสุรินทร์ 
2 สามารถยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ผ้า

ไหมจังหวัดสุรินทร์ 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

15.  โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณสวนไม้หอมเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีย่ังยืน 

คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

25,000 1. ดูแลพ้ืนท่ีต่างๆภายในสวนไม้หอม มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 
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ล าดับ โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมเรื่อง พ้ืนท่ีเป้าหมาย งบประมาณด าเนินงาน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
2562 

งปม. เป้าหมาย 
16.  โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จังหวัดสกลนคร 300,000 1. ได้น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร และผล
การด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์ฯ 
2. เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ ของ
ประชาชนเก่ียวกับ อพ.สธ 

มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร 

 รวม  16 โครงการ 4,778,500  

 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  1. ศูนย์กลางมทร.อีสาน    3,975,000     บาท  รวม   5 โครงการ 
  2. วิทยาเขตขอนแก่น              675,000      บาท รวม 14 โครงการ 
  3. วทิยาเขตสกลนคร           675,000      บาท รวม   4 โครงการ 
  4. วิทยาเขตสุรินทร์             675,000      บาท รวม 16 โครงการ 
 
 รวมเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 6,000,000 บาท รวมท้ังหมด 39  โครงการ 


