
มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค
งบประมาณ

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ ผูรับผิดชอบโครงการ

F1A1 1. การทําศึกษาเสนทางศึกษาธรรมชาติ
ในพ้ืนท่ีปกปก

 1.) เพ่ือสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)
 2.) เพ่ือจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ  ในพ้ืนท่ีปกปก
พันธุกรรมพืช   
 3.) เพ่ือเปนแหลงเรียนรูแกบุคลากร นักศึกษา และนักเรียน
รวมท้ังบุคคลท่ัวไป

60,000 1.)  ไดสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน และกิจกรรม
อื่นๆ ตามโครงการ อพ.สธ. 
2.)  ขอมูลเสนทางศึกษาธรรมชาติภายในพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืช 
3.) เกิดการบูรณาการสูการเรียนการสอนวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา

งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2564

นางเนตรนภา  พนมเขตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F1A2 1. สํารวจ เก็บรอบรวมและอนุรักษพันธุ
คราม

1.) เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี                                                           
    2.) เพ่ือจัดทําฐานขอมูลการสํารวจ เก็บรวบรวม และ
อนุรักษพันธุคราม ในจังหวัดสกลนคร

60,000 1.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดดําเนินกิจกรรมสนอง
พระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)         
2.) อาจารย นักวิทยาศาสตร นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน 
นักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูสนใจท่ัวไป ไดทราบขอมูล
พ้ืนฐาน ท่ีเปนองคความรูของการสํารวจ เก็บรวบรวม การอนุรักษ
พันธุคราม ในจังหวัดสกลนร
3.) อาจารย นักวิทยาศาสตร นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน 
นักศึกษา นักเรียน และประชาชนผูสนใจท่ัวไป มีจิตสํานึก และ
หวงแหนตอทรัพยากรในทองถ่ินของตน มีการตระหนักใช
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอยางเหมาะสม และยั่งยืน

งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2564

นางสาวกนกวรรณ วรดง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F1A3 1. การเพาะขยายพันธุกลวยไมทองถ่ิน
จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีการเพาะเล้ียง
เน้ือเย่ือ

1.) เพ่ือสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)
2.)  เพ่ือขยายพันธุกลวยไม  โดยวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ  
3.)  เพ่ืออนุรักษ  และเก็บรักษา สายพันธกลวยไมปาในจังหวัด
สกลนคร

50,000 1.)  ไดสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
2.)  เกิดความรูจริงเก่ียวกับสภาพทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีน้ันๆ จน
เห็นคุณคา ตระหนักสํานึกไดดวยตนเองท่ีจะอนุรักษ
3.)  อนุรักษ  เก็บรักษา และขยายพันธุกลวยไมทองถ่ินในจังหวัด
สกลนคร

งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2564

อาจารยจิราภรณ  สุมังคะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  งบประมาณแผนดิน ในงบประมาณประจําป ๒๕๖๔

กลุม ......G 6............ กลุม .......มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล........หนวยงานสนองพระราชดําริ ......มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หนา้ที� 1



มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค
งบประมาณ

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ ผูรับผิดชอบโครงการ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  งบประมาณแผนดิน ในงบประมาณประจําป ๒๕๖๔

กลุม ......G 6............ กลุม .......มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล........หนวยงานสนองพระราชดําริ ......มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

F2A4 1. เพาะเล้ียงเห็ดตับเตาในสวน
พฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

1.) เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
2.) เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บรักษาพันธุกรรมเห็ดตับเตาในสภาพ
ปลอดเช้ือ
3.) เพ่ือปลูกรักษาทรัพยากรเห็ดตับเตาบนพืชอาศัยในสวน
พฤกษศาสตร

60,000 1.) ไดสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)               
2.) ไดตัวอยางและแหลงการเก็บรักษาทางพันธุกรรมเห็ดตับเตาใน
พ้ืนท่ีปกปก
3.) สามารถใชเปนแหลงเรียนรูการเพาะเห็ดตับเตาใหแกผูท่ีสนใจ
เพาะเห็ดตับเตาเปนอาชีพได

งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2564

อาจารยกฤษณ พิเนตรเสถียร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F2A4 2. การชักนําใหเกิดโพลีพลอยดเพ่ือเพ่ิม
ความทนเค็มในขาวพันธุตาง ๆ (Oryza 
sativa L.) เพ่ือสนองพระราชดําริใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ

1.) เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี                                                           
    2.) เพ่ืออนุรักษ และใชประโยชนจากพันธุกรรมของขาวไทย
ท่ีมีความหลากหลายใหเกิดประโยชนมิใหสูญหาย                 
      3.) เพ่ือขยายพันธุขาวพันธุกลายท่ีไดจากการชักนําใหเกิด
เปนโพลีพลอยด เพ่ือใชเปนเช้ือพันธุในการปรับปรุงพันธุขาวให
ทนตอความแหงแลง และความเค็ม                                  
       4.) เพ่ือนําขาวพันธุตาง ๆ มาปรับปรุงใหเกิดประโยชนแก
เกษตรกรในพ้ืนท่ีแหงแลงและดินเค็มในจังหวัดสกลนครใน
อนาคต

145,000 1.) ไดสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี                                                                   
 2.) ไดอนุรักษ และใชแระโยชนจากพันธุกรรมของขาวไทยท่ีมี
ความหลากหลายใหเกิดประโยชนมิใหสูญหาย                        
   3.) ไดขาวพันธุกลายตาง ๆ มาปรับปรุงใหเกิดประโยชนแก
เกษตรกรในพ้ืนท่ีแหงแลงและดินเค็มในจังหวัดสกลนครในอนาคต
 4.) สามารถขยายพันธุขาวพันธุกลายท่ีไดจากการชักนําใหเกิดเปน
โพลีพลอยด เพ่ือใชเปนเช้ือพันธุในการปรับปรุงพันธุขาวใหทนตอ
ความแหงแลง และความเค็มตอไป                                    
5.) ไดบูรณาการระหวางการเรียนการสอนกับการวิจัย ทําให
นักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการการทําวิจัย และใชประโยชนจาก
เช้ือพันธุขาวในทองถ่ิน

งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2564

รศ.ดร.สุนทรีย สุรศร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

F2A4 3. สัณฐานวิทยาของเรณู ผลและเมล็ด
ของครามขน ครามฝกตรง และครามฝก
งอในจังหวัดสกลนคร

1.) เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
2.) เพ่ือศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเรณู ผล และเมล็ดของ
ครามขน ครามฝกตรง และครามฝกงอ

80,000 1.) ไดสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2.) ไดขอมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาเรณู ผล และเมล็ดของ
ครามขน ครามฝกตรงและครามฝกงอในจังหวัดสกลนคร

งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2564

ผูชวยศาสตราจารยครองใจ โสมรักษ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย ดร.แกวกัลยา  โสตถิสวัสด์ิ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F2A4 4. พัฒนาครามสมุนไพรสูผลิตภัณฑ
บํารุงผิวหนา

1.) เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี     
2.) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑครามสมุนไพรสูผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
ตนแบบท่ีไดมาตรฐาน
3.) เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูสูสาธารณะ

175,000 1.) ตลาดครามสมุนไพรมีผลิตภัณฑใหม 3 ผลิตภัณฑ
2.) ขยายฐานลูกคาสรางทางเลือกใหมใหกับผลิตภัณฑครามสู
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
3.) ผูผลิตคราม สมุนไพรมีอาชีพ มีรายไดจากการสกัดครามและ
จําหนายผลิตภัณฑใหม

งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2564

ผูชวยศาสตราจารยเมธาวี  ยีมิน 
คณะวิทยาการจัดการ

หนา้ที� 2



มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค
งบประมาณ

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ ผูรับผิดชอบโครงการ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  งบประมาณแผนดิน ในงบประมาณประจําป ๒๕๖๔

กลุม ......G 6............ กลุม .......มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล........หนวยงานสนองพระราชดําริ ......มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

F2A4
F2A5

5. การพัฒนาฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของหอยทากบก
และคุณสมบัติของเมือกหอยทากจาก
บานโคกสะอาด ตําบลอุมจาน อําเภอ
กุสุมาลย จังหวัดสกลนคร

1.) เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
2.) เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลความหลากชนิดและการแพรกระจาย
ของหอยหอยทากบกในบานโคกสะอาด ตําบล อุมจาน อําเภอ
กุสุมาลย จังหวัดสกลนคร 
3.) เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของเมือกหอยทากจากบานโคกสะอาด 
สะอาด ตําบลอุมจาน อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร
4.) เพ่ือเผยแพรขอมูลทางวิชาการท่ีไดจากการศึกษาใหกับ
ประชาชนในทองถ่ิน

80,000 1.) ชุมชนในตําบลอุมจาน อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร ไดรับ
ความรูจากการเขารวมโครงการ  ไมนอยกวา 1 หมูบาน 
2.) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ ไม
นอยกวารอยละ 80
3.) ผูเขารวมโครงการไดรับความรูจากการเขารวมโครงการ ไม
นอยกวารอยละ 80 
4.) บุคลากรสามารถสรางองคความรูใหม ๆ เพ่ือพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม และสามารถถายทอดองคความรูแกชุมชนใน
ทองถ่ินได     
5.) สามารถสรางเครือขายชุมชนความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และชุมชนในบานโคกสะอาด 
ตําบลอุมจาน อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร
6.) ผูเขารวมโครงการทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพและ
คุณสมบัติของเมือกหอยทากในชุมชน และสามารถถายทอดแก
ครอบครัว รวมท้ังสามารถสรางรายไดจากหอยทากบกได

งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2564

อาจารย ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย                
นางเนตรนภา พนมเขตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F3A7 1. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 1.) เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
2.) เพ่ือดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร องคประกอบท่ี 4 การการรายงานผลการเรียนรู

70,000 1.) เกิดการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร องคประกอบท่ี 4 
การรายงานผลการเรียนรู

งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2564

อาจารย ดร.วาทินี  แกสมาน
คณะครุศาสตร

F3A8 1. การดําเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

1.) เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
2.) เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ประชุม
คณะทํางานขับเคล่ือน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
และการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
3.) เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป  ตามโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร
4.) เพ่ือประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทําใหเกิดเครือขายการ
ประสานงานท่ีดีในการอนุรักษ

400,000 1.) ไดสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี                                                                  
2.) เกิดความรูจริงเก่ียวกับสภาพทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีน้ันๆจน
เห็นคุณคา ตระหนักสํานึกไดดวยตนเองท่ีจะอนุรักษ                 
  3.) ดําเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และ
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงานภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย

งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2564

อาจารยจิราภรณ  สุมังคะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนา้ที� 3



มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค
งบประมาณ

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ ผูรับผิดชอบโครงการ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  งบประมาณแผนดิน ในงบประมาณประจําป ๒๕๖๔

กลุม ......G 6............ กลุม .......มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล........หนวยงานสนองพระราชดําริ ......มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

F3A8 2. การเผยแพรส่ือตางๆ เชน การทํา
หนังสือ

1.) เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี                                                           
    2.) เพ่ือจัดทําเผยแพรส่ือตางๆ เชน การทําหนังสือองค
ความรู และวีดีทัศน กิจกรรมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

150,000 1.) ไดสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
2.) รวบรวมและประชาสัมพันธผลงานโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2564

นางผไทมาส ดานลาพล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F3A8 3. ดูแล และพัฒนาเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน (อพ.สธ.-มรภ.
สกลนคร)

1.) เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี                                                           
    2.) เพ่ือดูแลและพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธหนวยงาน  
(อพ.สธ.-มรภ.สกลนคร)

"ไมใช
งบประมาณ"

1 ไดสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน และกิจกรรม
อื่นๆ ตามโครงการ อพ.สธ.                                         2.) 
เว็บไซตประชาสัมพันธหนวยงาน (อพ.สธ.-มรภ.สกลนคร) จํานวน 
 1  เว็บไซต

"ไมใชงบประมาณ" นางสาวผไทมาส อัคฮาดศรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F3A8 4. อบรมเชิงปฏบัติการดานเทคนิคการ
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

1.) เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี                                                           
    2.) เพ่ือใหความรูดานการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชกับผูรับการ
อบรม                                                                    
     3.) เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติตามข้ันตอนการ
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช                                                  
    4.) เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการอนุรักษพืชสมุนไพร 
กลวยไม และพืชทองถ่ิน

50,000 1.) สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2.) นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจเขารวมโครงการมีความรูดาน
การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช สามารถฝกปฏิบัติตามข้ันตอนการ
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชได
3.) เห็นความสําคัญของการอนุรักษพืชสมุนไพร  กลวยไม  และ
พืชทองถ่ิน
4.) นําพืชท่ีไดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือไปเพาะปลูกตามท่ีอยู
อาศัยและปลูกในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยตอไป

งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2564

อาจารยจิราภรณ  สุมังคะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F3A8 5. "หนูนอยรักสายนํ้า" 1.) เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี                                                           
   2.) เพ่ือใหนักเรียนและนักศึกษาทราบชนิดของสาหรายและ
ใชสาหรายประเมินคุณภาพนํ้าเบ้ืองตนได

40,000 1.) ไดสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2.) ไดถายทอดองคความรูเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพของ
สาหรายและการประเมินคุณภาพนํ้าอยางงาย
3.) ผูเขารวมโครงการทราบถึงปญหาของแหลงนํ้า ผลกระทบ และ
การดูแลรักษาแหลงนํ้า

งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2564

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพรัตน  สิทธิวงศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนา้ที� 4



มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค
งบประมาณ

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ ผูรับผิดชอบโครงการ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  งบประมาณแผนดิน ในงบประมาณประจําป ๒๕๖๔

กลุม ......G 6............ กลุม .......มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล........หนวยงานสนองพระราชดําริ ......มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

F3A8 6. การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษการ
ใชพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานสุขภาพ

1.) เพ่ือสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2.) เพ่ือสํารวจความรูและความรอบรูของเยาวชนและประชาชน
เก่ียวกับการใชพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพ
3.) เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนมีความรูและความรอบ
รูเก่ียวกับการใชพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพ

80,000 1.) เยาวชนและประชาชนมีความรูและความรอบรูเก่ียวกับการใช
พืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพมาใชประโยชน
อยางรูเทาทัน ใหรูจักหวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชน
2.) เกิดการอนุรักษและใชพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถ่ินดาน
สุขภาพของประเทศอยางยั่งยืน

งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2564

อาจารย ดร.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F3A8 7. การฝกอบรมปฏิบัติการสํารวจและ
จัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน หลักสูตร 6 
งาน รุนท่ี 1/2564

1.) เพ่ือสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2.) เพ่ือใหบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานท่ี
รวมสนองพระราชดําริฯ  มีความรู ความเขาใจแนวทางการ
ดําเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย การบริหารและการ
จัดการองคความรู ในงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน ตามแนวทาง
ของโครงการ อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ

160,000 1.) ไดสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน และกิจกรรม
อื่นๆ ตามโครงการ อพ.สธ.
2.) บุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานท่ีรวม
สนองพระราชดําริฯ  มีความรู ความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน
ตามนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ  
3.) บุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานท่ีรวม
สนองพระราชดําริฯ  สามารถดําเนินงาน บริหารและจัดการองค
ความรู ในงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน ตามแนวทางของโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯได
4.) องคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ
ฯ มีความเขาใจและสามารถเก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน 
ตาม 6 งาน เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการประเมิน
5.) เกิดความรูจริงเก่ียวกับสภาพทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีน้ันๆ จน
เห็นคุณคา ตระหนักสํานึกไดดวยตนเองท่ีจะอนุรักษ

งบเงินรับฝากอื่น 
(คาลงทะเบียน)

อาจารยจิราภรณ  สุมังคะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนา้ที� 5



มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค
งบประมาณ

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ ผูรับผิดชอบโครงการ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  งบประมาณแผนดิน ในงบประมาณประจําป ๒๕๖๔

กลุม ......G 6............ กลุม .......มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล........หนวยงานสนองพระราชดําริ ......มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

F3A8 8. การฝกอบรมปฏิบัติการสํารวจและ
จัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน หลักสูตร 9 
ใบงาน รุนท่ี 1/2564

1.) เพ่ือสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2.) เพ่ือใหบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานท่ี
รวมสนองพระราชดําริฯ  มีความรู ความเขาใจแนวทางการ
ดําเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย การบริหารและการ
จัดการองคความรู ในงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน ตามแนวทาง
ของโครงการ อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ

160,000 1.) ไดสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน และกิจกรรม
อื่นๆ ตามโครงการ อพ.สธ.
2.) บุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานท่ีรวม
สนองพระราชดําริฯ  มีความรู ความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน
ตามนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ  
3.) บุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานท่ีรวม
สนองพระราชดําริฯ  สามารถดําเนินงาน บริหารและจัดการองค
ความรู ในงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน ตามแนวทางของโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯได
4.) องคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ
ฯ มีความเขาใจและสามารถเก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน 
ตาม 9 ใบงาน เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการประเมิน
5.) เกิดความรูจริงเก่ียวกับสภาพทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีน้ันๆจน
เห็นคุณคา ตระหนักสํานึกไดดวยตนเองท่ีจะอนุรักษ

งบเงินรับฝากอื่น 
(คาลงทะเบียน)

อาจารยจิราภรณ  สุมังคะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รวมทั้งสิ้น 6  กิจกรรม จํานวน 17 โครงการ    งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,820,000 (บาท)

หนา้ที� 6


