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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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. การสำรวจ ทำรหัสพิกัด 

ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 
 ในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่หลังและขางอาคาร 
6 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

40,000 จำนวนพ้ืนที่ 1 ไร 
จำนวน 30 ชนิด
และจำนวน 3 
ทรัพยากร 

20,000 จำนวนพ้ืนที่ 1 ไร 
จำนวน 20 ชนิด
และจำนวน 3 
ทรัพยากร  

35,000 จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร 
จำนวน 20 ชนิดและ
จำนวน 3 ทรัพยากร  

40,000 จำนวนพ้ืนที่ 3 ไร 
จำนวน 20 ชนิด
และจำนวน 3 
ทรัพยากร  

50,000 จำนวนพ้ืนที่ 5 ไร 
จำนวน 50 ชนิด 
และจำนวน 3 
ทรัพยากร 

นางผไทมาส   
ดานลาพล 

F1A1 2. จัดทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ ในพ้ืนที่
ปกปก 

พ้ืนที่หลังและขางอาคาร 
6 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

100,000 จัดทำเสนทางเดิน
ปา 1 เสนทาง และ
แบงเปนเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ 
อยางนอย 2 ฐาน 

100,000 จัดทำเสนทางเดิน
ปา 1 เสนทาง และ
แบงเปนเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ 
อยางนอย 2 ฐาน 

   

        นางเนตรนภา   
พนมเขตร 

 รวม  2  โครงการ  140,000   120,000   35,000   40,000   50,000   

F1A2 1. การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ ใน
จังหวัดสกลนคร 

จ.สกลนคร พ้ืนที่รอบๆ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

    50,000 1 หมูบาน/1 
ชุมชน 

    50,000 1 หมูบาน/1 ชุมชน     นางเนตรนภา   
พนมเขตร 

F1A2 2. การสำรวจเก็บรวบรวม
ภูมิปญญาทองถิ่น ใน
จังหวัดสกลนคร 

จ.สกลนคร พ้ืนที่รอบๆ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

        50,000 1 หมูบาน/1 ชุมชน     50,000 1 หมูบาน/1 ชุมชน นางเนตรนภา   
พนมเขตร 

F1A2 3. สำรวจ เก็บรวบรวม 
อนุรักษ และศึกษาการใช
ประโยชนพันธุพืชใหสีคราม 

จังหวัดสกลนคร 150,000 1 ฐานขอมูล                 นางสาวกนกวรรณ  
วรดง 

F1A2 4.  สำรวจเก็บรวบรวมชนิด
พันธุและศึกษาลักษณะทาง
ชีววิทยาของกระบกใน
ตำบลอุมจาน อำเภอ
กุสุมาลย จังหวัดสกลนคร 

ตำบลอุมจาน อำเภอ
กุสุมาลย จังหวัดสกลนคร 

    150,000 ประชาชน 30 คน 
นักเรียน/
นักศึกษา/บุคลากร
ทางการศึกษา 
170 คน 

            อ.ดร.กุลวดี   
สุวรรณไตรย 
F1A2/ F2A4 

F1A2 5.การสำรวจ เก็บรวบรวม
ขอมูล อนุรักษ พืชกระบก 

โรงเรียน ตำบลกุสุมาลย 
อำเภอกุสุมาลย จังหวัด

    150,000 นักศึกษา และ
อาจารย สาขาวิชา

            อ.สิรินทร  ปญญาคม 
อ.ดร.อัจฉรา  ไชยสี  
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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 

(Irvingia malayana) 
บริเวณพ้ืนที่ปาโรงเรียน 
และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูในโรงเรียน 

สกลนคร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
สาขาวิชาเคมี 
คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

วิทยาศาสตร 
สาขาวิชาเคมี 
62 คน 
ครู โรงเรียน ใน
เขตตำบลกุสุมาลย 
อำเภอกุสุมาลย 
จังหวัดสกลนคร 
178 คน 

ขูรีรัง 

  รวม  5  โครงการ  150,000   350,000   50,000   50,000   50,000   
F1A3 1. การอนุรักษพืชสมุนไพร

ทองถิ่น 
จังหวัดสกลนคร         50,000 5 ชนิดๆละ50 ตน         อ.จิราภรณ สุมังคะ 

F1A3 2. โครงการเพาะ
ขยายพันธุและเก็บรักษา
พืชทองถิ่นโดยวิธีการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 

จังหวัดสกลนคร 180,000 2 ชนิด 200 ตน 50,000 2 ชนิด 100 ตน             อ.จิราภรณ สุมังคะ 

  รวม  2 โครงการ  180,000   50,000   50,000            
F2A4 1.แนวทางการเพ่ิมปริมาณ

สารสำคัญใหแกพืช
สมุนไพร บัวบก 
(Centella asiatica (L.) 
Urban) เพ่ือพัฒนา
สมุนไพรไทยสนอง
พระราชดำริในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร 

315,000 30 คน 1 กรรมวิธี                 รศ.ดร.สุนทรีย สุรศร  

F2A4 2. การสำรวจความ
หลากหลาย การกระจาย
ตัว และความหนาแนน
ของหอยที่มีความสำคัญ
ทางการแพทยในหนอง
หาร และการตรวจหาการ
ติดเชื้อพยาธิที่สามารถ
แพรกระจายสูคนและสัตว 

ตำบลธาตุเชิงชุม ตำบล
ฮางโฮง ตำบลเชียงเครือ 
ตำบลทาแร ตำบลนาแกว 
ตำบลบานแปน ตำบลนา
ตงวัฒนา ตำบลมวงลาย 
ตำบลเหลาปอแดง และ
ตำบล   งิ้วดอน 

250,000 140 คน  
รายงาน 1 เลม 

                อ.ดร.กุลวดี   
สุวรรณไตรย 
F1A2/ F2A4 

F2A4 3. พัฒนาผงผักสู
ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม
ฟงกชั่น (Functional 

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
2.บ.ยางโลน ตำบลโคกภู 

226,000 50 คน  
2 ผลิตภัณฑ 

                ผศ.ดร.นันทกาญจน  
 เกิดมาลัย 
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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 

Beverage) ตามเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑ 

อำเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร 

F2A4 4.พัฒนาและยกระดับ
มูลคาเพ่ิมผักพ้ืนบาน 
“วาสนากลางไพร” 
(คอนแคน) สูมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอาหารและยา 
(อย.) ในเชิงพาณิชย  

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
2.บานบัว ต.กุดบาก อ.ภู
พาน จ.สกลนคร 
3.บานหนองปลาดุก ต.พัง
ขวาง อ.เมือง จ.สกลนคร 

275,500 50 คน  
2 ผลิตภัณฑ 

                ผศ.ดร.นันทกาญจน  
 เกิดมาลัย 

F2A4 5.โครงการเพ่ิมศักยภาพ
ในการผลิตเห็ดตับเตา 
(Phlebopus 
portentosus) และ 
ผลิตภัณฑกลาพันธุพืช
อาศัยเชื้อเห็ดตับเตา ณ 
แปลงเกษตรลอยน้ำ บาน
น้ำพุ อำเภอโพนนาแกว 
จังหวัดสกลนคร 

บานน้ำพุ หมู 4 ตำบล
บานแปน อำเภอโพนนา
แกว จังหวัดสกลนคร 

50,000 กลุมปลูกผักลอยน้ำ 
15 คน  จำนวน 
2,000 ตน 

                อ.กฤกษณ   
พิเนตรเสถียร 

F2A4 6.การศึกษาคุณสมบัติทาง
เคมีและทางกายภาพของ
น้ำมันที่ไดจากพืชและ
แหลงชุมชนในทองถิ่น
จังหวัดสกลนครเพ่ือการใช
ประโยชนในดานพลังงาน
ของชุมชน 

อำเภอเมืองสกลนคร 
อำเภอเตางอย อำเภอภู
พาน และอำเภอวาริชภูมิ 

250,000 นักวิจัย นักศึกษา 
และประชาชนใน
พ้ืนที่กลุมเปาหมาย 
200 คน 
พืชน้ำมันในพ้ืนที่
กลุมเปาหมาย 5 
ชนิด  
แหลงน้ำมันที่มีอยู
ในพ้ืนที่
กลุมเปาหมาย 2 
ชนิด 
ผลิตภัณฑเชื้อเพลิง
ชีวภาพเหลว 
(Liquid biofuels) 
3 ชนิด  
รายงาน 1 เลม 

                ผศ.ดร.วุฒิชัย  รสชาติ 

F2A4 7.การพัฒนาผลิตภัณฑถาน
คุณภาพสูง จากเปลือก
เมล็ดกระบก 

ตำบลบึงทวาย อำเภอเตา
งอย และ ตำบลสรางคอ 
อำเภอภูพาน จังหวัด

128,500 - นักเรียน นักศึกษา 
20 คน 
บุคคลและประชาชน

                นายเทพกร  ลีลาแตม 
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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 

สกลนคร ทั่วไป 50 คน 
เตาเผาถานไบโอชาร 
3 ชุด 
แบบบรรจุภัณฑ
บรรจุถานดับกล่ิน 3 
แบบ 
แปลงไบโอชารสาธิต
กับการผลิตขาว
อินทรีย 4 แปลง 

F2A4 8. การศึกษากระบวนการ
สกัด คุณสมบัติทาง
กายภาพ และคุณสมบัติ
ทางเคมีของน้ำมันทีส่กัด
ไดจากเนื้อเมล็ดกระบก 
(Irvingia malayana 
Oliv. ex A. Benn.) จาก
แหลงชุมชนในทองถิ่น
จังหวัดสกลนครเพ่ือ
นำไปใชประโยชนในการ
ผลิตลิตภัณฑตาง ๆ  

อำเภอเมืองสกลนคร  
อำเภอเตางอย  
อำเภอภูพาน  อำเภอ
กุสุมาลย 

185,000 นักวิจัย นักศึกษา 
และประชาชนใน
พ้ืนที่กลุมเปาหมาย  
50 คน 
ผลิตภัณฑเวช
สำอางตาง ๆ เชน 
สบู และลิปสติก  2 
ชนิด 

                ผศ.ดร.วุฒิชัย รสชาติ 

F2A4 9. การศึกษาสารอาหาร
จากเมล็ดกระบกใน
ทองถิ่นจังหวัดสกลนคร 

อำเภอเมืองสกลนคร  150,000 ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 70 8o 
เมล็ดกระบกในพ้ืนที่ 
1 ชนิด 
ผลิตภัณฑเมล็ด
กระบก 1 ชนิด 

                อ.ดร.จินดา  จันดาเรือง 

F2A4 10. ศึกษาฤทธิ์การตาน
เบาหวานจากสวนตางๆ 
ของตนกะบก (ราก เปลือก
ตน ก่ิง ใบ ผล และเมล็ด) 
เพ่ืออนุรักษ และใช
ประโยชนในการแปรรูป
เปนผลิตภัณฑ 

จังหวัดสกลนคร 120,000 นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 60 คน 
อสม. จังหวัด
สกลนคร 20 คน 

                อ.ศุภกร  อาจหาญ 

F2A4 11. การพัฒนาผลิตภัณฑ อำเภอเมืองสกลนคร 110,000 นักวิจัย นักศึกษา                 อ.ดร.สุมนา  ถวิล 
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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 

โลชันบำรุงผิวจากน้ำมันที่
สกัดไดจากเนื้อเมล็ด
กระบกจากแหลงชุมชนใน
ทองถิ่นจังหวัดสกลนคร 

และประชาชนใน
พ้ืนที่กลุมเปาหมาย  
56 คน 
ผลิตภัณฑโลชัน
ตนแบบที่มีน้ำมันที่
สกัดไดจากเน้ือเมล็ด
กระบกเปนสวนผสม 
1 แบบ 

F2A4 12. ศึกษาความเปนไปได
จากสารสกัดใบกะบก ใน
การใชประโยชนเพ่ือทำ
ผลิตภัณฑยับยั้ง
เชื้อจุลินทรียพ้ืนถิ่นบน
ผิวหนัง  

จังหวัดสกลนคร 150,000 สกัดสารจาก ราก 
เปลือกตน ก่ิง ใบ 
ผล และเมล็ด ของ
กะบก 6 สวน 
ทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ และ
สารสำคัญ
ทางพฤกษเคมี 6 
สวน 
 นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป 30 
คน 

                นางสาวกนกวรรณ วรดง 

F2A4 13. การใชประโยชนจาก
เนื้อผลกระบกรวมกับพืช
สมุนไพรไทย สำหรับ
อาหาร โค และกระบือ 

ชุมชนบานดงหลวง ตำบล
บึงทวาย อำเภอเตางอย 
จังหวัดสกลนคร 

    74,200 เกษตรกรผูเล้ียงโค 
– กระบือ 60 คน 
สมุนไพร 5  
ผลิตภัณฑ 
นักปราชญ/หมอ
สมุนไพรพ้ืนบาน 
พืชสมุนไพร  20 
ชนิด 

            นายเทพกร  ลีลาแตม 

F2A4 14. เพ่ิมศักยภาพในการ
ผลิตเชื้อเห็ดตับเตา 
(Phlebopus 
portentosus) บนกลาไม
กระบกและประเมินมูลคา
ตนพรรณไมที่สำคัญทาง
เศรษฐกิจ  

สวนพฤกษศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

    60,000 นศ.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
20 คน 
ตนกระบก 2 ตน 

            อ.กฤกษณ  พิเนตร
เสถียร 

F2A4 15. การศึกษาคุณสมบัติ อำเภอเมืองสกลนคร     150,000 ประชาชน นักเรียน             อ.ดร.จินดา  จันดาเรือง 
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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 

ทางชีวภาพจากสารสกัด
เมล็คกระบก 

นักศึกษา และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 50 คน 
เมล็ดกระบกใน
พ้ืนที่ 2 ชนิด 

F2A4 16. การพัฒนาและตอ
ยอดการผลิต ผลิตภัณฑ
เวชสำอางโดยใชสารต้ังตน
น้ำมันที่สกัดไดจากเนื้อ
เมล็ดกระบก (Irvingia 
malayana Oliv. Ex A. 
Benn.) ที่มีในทองถิ่น
จังหวัดสกลนคร 

อำเภอเมืองสกลนคร  
อำเภอเตางอย  
อำเภอภูพาน  อำเภอ
กุสุมาลย 

    200,000 นักวิจัย นักศึกษา 
และประชาชนใน
พ้ืนที่กลุมเปาหมาย  
50 คน 
 ผลิตภัณฑเวช
สำอางตาง ๆ 4 
ชนิด 

            ผศ.ดร.วุฒิชัย รสชาติ 

F2A4 17. การพัฒนาการใช
ประโยชนพืชกระบกสู
เคร่ืองสำอางในเชิง
พาณิชย  

อำเภอพังโคน  
อำเภอเมือง 

    253,350 1. กลุม
ผูประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรอำเภอพัง
โคน 
2. กลุม
ผูประกอบการบาน
นาเลา อำเภอเตา
งอย  จังหวัด
สกลนคร 
3. นักศึกษา 
ผูสนใจทั่วไป 
30 คน 

            ผศ.ดร.นันทกาญจน 
  เกิดมาลัย 

F2A4 18. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ขี้ผ้ึงสมุนไพรเสริมน้ำมัน
กระบก 

บานโคกสะอาด ตำบลอุ
มจาน อำเภอกุสุมาลย 
จังหวัดสกลนคร 
ตำบลอุมจาน อำเภอ
กุสุมาลย จังหวัดสกลนคร 

    100,000 1) ประชาชน  
2) นักเรียน/
นักศึกษา/บุคลากร
ทางการศึกษา 
150 คน 

            นางเนตรนภา   
พนมเขตร 

F2A4 19. การพัฒนาอาหารสัตว
จากกากเมล็ดกระบกที่บีบ
น้ำมันออก 

อำเภอเมืองสกลนคร         150,000 ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 50 คน 
กากเมล็ดกระบกใน

        อ.ดร.จินดา  จันดาเรือง 
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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 

พ้ืนที่ 1 ชนิด 
ผลิตภัณฑอาหารสัตว
ตนแบบ 1 ชนิด 

F2A4 20. การเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจและการใช
ประโยชนจากน้ำมันที่สกัด
ไดจากเนื้อเมล็ดกระบก 
(Irvingia malayana 
Oliv. ex A. Benn.) ที่มี
ในทองถิ่นจังหวัดสกลนคร
โดยการสรางชุมชน
วิสาหกิจตนแบบ 

อำเภอเมืองสกลนคร  
อำเภอเตางอย  
อำเภอภูพาน  อำเภอ
กุสุมาลย 

        200,000 นักวิจัย นักศึกษา 
ประชาชน นักเรียน 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และหนวยงาน
ที่เก่ียวของ ในใน
พ้ืนที่กลุมเปาหมาย 
40 คน 

        ผศ.ดร.วุฒิชัย รสชาติ 

F2A4 21. การพัฒนาและตอ
ยอดการผลิตผลิตภัณฑ
เวชสำอางที่หลากหลาย
จากพืชกระบก (Irvingia 
malayana Oliv. ex A. 
Benn.) ที่มีในทองถิ่น
จังหวัดสกลนครสูเชิง
พาณิชย 

อำเภอเมืองสกลนคร  
อำเภอเตางอย  
อำเภอภูพาน  อำเภอ
กุสุมาลย 

            300,000 นักวิจัย นักศึกษา 
และประชาชนใน
พ้ืนที่กลุมเปาหมาย
ทั้ง 4 อำเภอ ๆ และ 
1 ชุมชน 150 คน 

    ผศ.ดร.วุฒิชัย  รสชาติ 

F2A4 22. การแปรรูปเมล็ด
กระบกเปนผลิตภัณฑ 

อำเภอเมืองสกลนคร             150,000 ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 50 คน 
ผลิตภัณฑเมล็ด
กระบก 2 ชนิด 

    อ.ดร.จินดา  จันดาเรือง 

F2A4 23. การสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑเมล็ด
กระบกเพ่ือการพาณิชย 

อำเภอเมืองสกลนคร                 150,000 ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 50 
คน 
ผลิตภัณฑเมล็ด
กระบก 2 ชนิด 
ชองทางการขาย
สินคาออนไลน 1 
ชองทาง 

อ.ดร.จินดา  จันดาเรือง 
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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 24.การบูรณาการ
ถายทอดองคความรูจาก
ชุมขนตนแบบสูชุมชนอ่ืน 
ๆ ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สกลนครโดยใชฐานขอมูล
การใชประโยชนจากจาก
พืชกระบก (Irvingia 
malayana Oliv. ex A. 
Benn.)  

อำเภอเมืองสกลนคร  
อำเภอเตางอย  
อำเภอภูพาน  อำเภอ
กุสุมาลย 

                200,000 นักวิจัย นักศึกษา 
และประชาชนใน
พ้ืนที่
กลุมเปาหมาย120 
คน 

ผศ.ดร.วุฒิชัย รสชาติ 

  รวม 24 โครงการ  2,210,000   837,550   350,000   450,000   350,000   
F2A5 1. โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล อพ.สธ.-
หนวยงานฯอาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนักวิจัย 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

    100,000 1 ฐาน 100,000 1 ฐาน 100,000 1 ฐาน 100,000 1 ฐาน ศูนยประสานงาน
อพ.สธ.-มรภ.สกลนคร 

  รวม  1 โครงการ      100,000   100,000   100,000   100,000   
F3A7 1. งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 
มหาวิทยาลัยสกลนคร 50,000 1 งาน 80,000 1 งาน 50,000 1 งาน 50,000 1 งาน 50,000 1 งาน  

คณะครุศาสตร 
F3A7 2. งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ

ที่มีชีวิต/งานพิพิธภัณฑพืช/
งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร 
(โครงการพัฒนาศูนยศึกษา
การเรียนรูตามแนว
พระราชดำริ) 

มหาวิทยาลัยสกลนคร     50,000 ปรับปรุงศูนยการ
เรียนรูตามแนว
พระราชดำริ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

100,000 ประชาสัมพันธให
นักศึกษา อาจารย
และบุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ศึกษาดู
งานศูนยการเรียนรู
ตามแนว
พระราชดำริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

50,000 ประชาสัมพันธให
บุคลากรภายนอก
ประชาชนทั่วไป 
หนวยงานตางๆ 
ศึกษาดูงานศูนยการ
เรียนรูตามแนว
พระราชดำริ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

50,000 สรางเครือขายการ
เรียนรูระหวาง
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนครกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือ
หนวยงานอ่ืนๆ  

ศูนยประสานงาน
อพ.สธ.-มรภ.สกลนคร 
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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 

สกลนคร 
 รวม  2  โครงการ  50,000   130,000   150,000   100,000   100,000   

F3A8 1. การประชุมกลุมยอย
หนวยงานที่สนอง
พระราชดำริ ในงานสำรวจ
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นภายในจังหวัด
สกลนคร และจังหวัด
ใกลเคียง 

    150,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 10  
แหง 

    150,000 องคการบริหารสวน
ตำบล 10  แหง 

    นางผไทมาส  ดานลา
พล 

F3A8 2. การอบรมปฏิบัติการ
สำรวจและจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 9 ใบ
งาน 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นภายในจังหวัด
สกลนคร และจังหวัด
ใกลเคียง 

150,000 บุคลากรองคองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 60 คน 
องคการบริหารสวน
ตำบล 10  แหง 

    150,000 องคการบริหารสวน
ตำบล 10  แหง 

150,000 องคการบริหารสวน
ตำบล 10  แหง 

150,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 10  
แหง 

นางผไทมาส  ดานลา
พล 

F3A8 3. การอบรมปฏิบัติการ
สำรวจและจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 6 งาน 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นภายในจังหวัด
สกลนคร และจังหวัด
ใกลเคียง 

150,000 บุคลากรองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 60 คน 
แผนงาน 1 แผน 

150,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 10  
แหง 

150,000 องคการบริหารสวน
ตำบล 10  แหง 

150,000 องคการบริหารสวน
ตำบล 10  แหง 

150,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 10  
แหง 

นางผไทมาส  ดานลา
พล 

F3A8 4. การสรางสรรคคุณคา
ภูมิปญญาครามกับสังคม
ผูสูงอายุ 

บานเชิงดอย  
 ต.นามอง 
อ.กุดบาก   
จ.สกลนคร 

235,600 บุคลากร 140 คน 
เอกสารชุดองค
ความรูภูมิปญญา
ครามเพ่ือสุขภาวะ
ของสังคมผูสูงอายุ  
1 เร่ือง 
หมอนอิง ลูก
ประคบ  ถุงเทา
คราม  เบาะนั่ง  
เกาอ้ี 1 เร่ือง 

                ผศ.ปกกสิณ  ชาทิพฮด 

F3A8 5. การสืบสานและอนุรักษ
ภูมิปญญา พืชสมุนไพร
ไทยสำหรับโค และกระบือ 

ชุมชนบานดงหลวง ตำบล
บึงทวาย อำเภอเตางอย 
จังหวัดสกลนคร 

74,200 เกษตรกรผูเล้ียงโค-
รากระบือ 60 คน 
นักปราชญ/หมอ
สมุนไพรพ้ืนบาน 
20 คน ตนกลา 45 
ตน 

                นายเทพกร  ลีลาแตม 

F3A8 6. ฝกอบรมงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
หลักสูตร 5 องคประกอบ  

จังหวัดสกลนคร     150,000 โรงเรียน 10 แหง             นางผไทมาส  ดานลาพล 

F3A8 7. การพัฒนากิจกรรมการ มหาวิทยาลัยสกลนคร     96,500 นักศึกษาคณะครุ             อ.ดร.วาทินี  แกสมาน 
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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 

เรียนรูเชิงรุก เร่ืองกระบก
เพ่ือสรางจิตสำนึกการ
อนุรักษดานภูมิปญญา
ทองถิ่นโดยใชแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสังคม 

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ศาสตร 60 คน 
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลสกลนคร 
30 คน 

F3A8 8. สรางจิตสำนึกและการ
อนุรักษการใชประโยชน
พืชกระบกพัฒนา
ออกแบบตราผลิตภัณฑ
อาหารในเชิงพาณิชย 

อำเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 

    238,000 1.นักศึกษา ผูสนใจ
ทั่วไป 50 คน 
2.พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑอาหาร
จากกระบก 2 
ผลิตภัณฑ 
3.ออกแบบตรา
ผลิตภัณฑอาหาร
จากกระบก 2 
ผลิตภัณฑ 

            ผศ.เมธาวี ยีมิน 

F3A8 9. สืบสานมัดหมี่สกลธรรม
ตอยอดสูลูกหลานสราง
งานสรางอาชีพอยางยั่งยืน 

บานหนองคลอง ตำบล
เชิงชุม อำเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร  
บานหนองผือ ตำบลนา
แกว อำเภอโพนนาแกว 
จังหวัดสกลนคร 

    150,050 1.กลุมทอผาบาน
นาขาม 
2.กลุมทอผาบาน
โฮม 
3.กลุมทอผาบาน
หนองคลอง 
4.กลุมคุมคราม 
5.กลุมทอผาบาน
หนองผือ 
6.นักศึกษา บุคคล 
ผูสนใจ 20 คน 

            ผศ.เมธาวี ยีมิน 

F3A8 10. การจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครรวมจัดงานกับ 
อพ.สธ. 

   งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
………………….. 

          350,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
………………….. 

อ.จิราภรณ สุมังคะ 

F3A8 11. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ ในงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

    40,000 ปละ 1 แหง     40,000 ปละ 1 แหง     อ.จิราภรณ สุมังคะ 
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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 12. สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ ใน
งานสำรวจและจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นภายในจังหวัด
สกลนคร และจังหวัด
ใกลเคียง 

        40,000 ปละ 1 แหง     40,000 ปละ 1 แหง อ.จิราภรณ สุมังคะ 

F3A8 13. โครงการดูแลและ
พัฒนาเว็ปไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

ไมใช
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง

พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

ไมใช
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ศูนยประสานอพ.สธ.-
มรภ.สกลนคร 

F3A8 14. โครงการการ
ดำเนินงาน อพ.สธ. - 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

มหาวิทยาลัยสกลนคร 350,000 จัดประชุมคณะ
ดำเนินงานอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง 
จัดประชุม
คณะทำงานอยาง
นอยปละ 2 คร้ัง 
รวมจัดนิทรรศการ
ตามวาระ
แผนปฏิบัติงาน
ประจำป 1 แผน 
และแผนแมบท 1 
แผน รายงาน
ประจำป 1 เร่ือง 

385,000 จัดประชุมคณะ
ดำเนินงานอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง 

จัดประชุม
คณะทำงานอยาง
นอยปละ 2 คร้ัง 

รวมจัดนิทรรศการ
ตามวาระ

แผนปฏิบัติงาน
ประจำป 1 แผน 
และแผนแมบท 1 

แผน รายงาน
ประจำป 1 เร่ือง 

400,000 จัดประชุมคณะ
ดำเนินงานอยางนอย

ปละ 1 คร้ัง จัด
ประชุมคณะทำงาน
อยางนอยปละ 2 

คร้ัง รวมจัด
นิทรรศการตามวาระ

แผนปฏิบัติงาน
ประจำป 1 แผน 
และแผนแมบท 1 

แผน รายงาน
ประจำป 1 เร่ือง 

400,000 จัดประชุมคณะ
ดำเนินงานอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง จัด
ประชุมคณะทำงาน
อยางนอยปละ 2 
คร้ัง รวมจัด
นิทรรศการตาม
วาระแผนปฏิบัติ
งานประจำป 1 
แผน และแผน
แมบท 1 แผน 
รายงานประจำป 1 
เร่ือง 

400,000 จัดประชุมคณะ
ดำเนินงานอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง 
จัดประชุม
คณะทำงานอยาง
นอยปละ 2 คร้ัง 
รวมจัดนิทรรศการ
ตามวาระ
แผนปฏิบัติงาน
ประจำป 1 แผน 
และแผนแมบท 1 
แผน รายงาน
ประจำป 1 เร่ือง 

อ.จิราภรณ สุมังคะ 

 รวม  14  โครงการ  959,800   1,359,550   740,000   1,240,000   740,000   
 รวมทั้งหมด 7 กิจกรรม         

50 โครงการ 
 

3,689,800   2,947,100   1,475,000   1,980,000   1,390,000 
  

 
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 
 
 


