
 หน้า 1 

สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2562  (อพ.สธ.-มรภ.สร.) 
 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สุรินทร์ 
 

1. การใช้สมุนไพรในการ
ดูแลสุขภาพและการแปร
รูปสมุนไพรณ วัดบ้าน
ตะเพรา อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร ์

  - 31,800 มหาวิทยาลัยราชภฏั
สุรินทร์ 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมาร ี
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ชุมชนในการศึกษา และน า
พืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน ์
3.เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพืช
สมุนไพรในชุมชน 

เพิ่มศักยภาพของชุมชนในการศึกษา และน า
พืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์และอนุรกัษแ์ละ
ฟื้นฟูพืชสมุนไพรในชุมชน 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโนย ี

ไม่มีในแผน
แม่บท 

  2. การแยกและพิสูจน์
โครงสร้างของสารที่มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระจากต้นลุบ
ปุ๊ก 

  75,000 - มหาวิทยาลัยราชภฏั
สุรินทร์ 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อการแยกและพิสูจน์
โครงสร้างของสารที่มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระจากต้น
ลุบปุ๊ก 

อยู่ระหว่างด าเนินการ อาจารย์ ดร
เนาวรัตน์ กอง
ค า 

ไม่มีในแผน
แม่บท 

  3. การผลิตวัสดุผสมยาง
โฟมธรรมชาติที่เสริมแรง
ด้วยเส้นใยธรรมชาต ิ

  75,000 - มหาวิทยาลัยราชภฏั
สุรินทร์ 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อการผลิตวัสดุผสม
ยางโฟมธรรมชาติที่

อยู่ระหว่างด าเนินการ อาจารย์ ดร. 
กนกวรรณ ยัน
ตะบุศย ์

ไม่มีในแผน
แม่บท 



 หน้า 2 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เสริมแรงด้วยเส้นใย
ธรรมชาติ 

  4. การศึกษาและ
พัฒนาการเลี้ยงปลาไหลใน
อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์ เพื่อน าไปสู่
เศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน 

  336,850 - วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อการศึกษาและ
พัฒนาการเลี้ยงปลาไหล
ในอ าเภอชุมพลบุร ีจังหวัด
สุรินทร์ เพื่อน าไปสู่
เศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ อาจารย์นิชาภา 
เฉตระการ 

ไม่มีในแผน
แม่บท 

  5. การเลี้ยงปลาไหลในท่อ
ซีเมนต์ อ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์อย่างยั่งยืน 

  625,000 - สวทช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี
2. การเลี้ยงปลาไหลในท่อ
ซีเมนต์ อ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์อย่างยั่งยืน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ อาจารย์นิชาภา 
เฉตระการ 

ไม่มีในแผน
แม่บท 

  6. การพัฒนานาข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ด้วยเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาและสารจับ
ในพิชทางชีวภาพ 

  206,000 - วทน. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อการพัฒนานาข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 ด้วย
เช้ือราไตรโคเดอร์มาและ
สารจับในพิชทางชีวภาพ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ผศ.ดร. ประดับ 
เรียนประยูร 

ไม่มีในแผน
แม่บท 

  7. การถ่ายทอดเทคดนโล     สวทช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อยู่ระหว่างด าเนินการ ผศ.ดร. นิภาศักดิ์ ไม่มีในแผน



 หน้า 3 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ยีการเลี้ยงปูนาในระดับ
ชุมชน 

พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อการถ่ายทอดเท
คดนโลยีการเลี้ยงปูนาใน
ระดับชุมชน 

คงงาม แม่บท 

  8. การผลิตและการ
จัดการความรู้ของสารจับ
ใบพืชทางชีวภาพในทาง
ปฏิบัติทางที่ดีส าหรับ
เกษตรแบบอินทรีย์ของ
จังหวัดสุรินทร ์

  650,000 - วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อการผลิตและการ
จัดการความรู้ของสารจับ
ใบพืชทางชีวภาพในทาง
ปฏิบัติทางที่ดีส าหรับ
เกษตรแบบอินทรีย์ของ
จังหวัดสุรินทร ์

อยู่ระหว่างด าเนินการ ผศ.ดร. ประดับ 
เรียนประยูร 

ไม่มีในแผน
แม่บท 

  รวม...8...โครงการ   1,967,850 31,800      

 
 
 
 
 
 



 หน้า 4 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร ์
 

1. งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
-โครงการค่ายนัก
พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

  - - บริการวิชาการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่ชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร ์

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมาร ี
2. มีการบูรณาการหลักสูตร
การเรียนการสอน  อย่าง
น้อย  2  รายวิชา 

น าไปบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนใน
รายวิชาพฤกษศาสตร์  สาขา หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา 
 

-อ.ปิยรัตน์ มี
แก้ว/คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 

  รวม....1..โครงการ   0 0      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 5 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร ์

1. จัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-
มรภ.สร. 

  - - - 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมาร ี
2. มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
1 เว็บไซต์ 

มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 1 เว็บไซต์ คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 

  2. เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ืองการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายเชิงประเด็น
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นาร ีจังหวัดนครราชสีมา 

  - - คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร ์

1.เพื่อสนองพระราชด าริ
ในโครงการอนุรักษ์พันธ ุ
กรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่ายเชิง
ประเด็นโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 

อยู่ระหว่างด าเนินการ -อ.ดวงตา โน
วาเชค/คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ไม่มีในแผน
แม่บท 

  3. การประชุมสัมมนา 

“การจัดท ารายวิชา สวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ 

  - - คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร ์

1.เพื่อสนองพระราชด าริ
ในโครงการอนุรักษ์พันธ ุ
กรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

อยู่ระหว่างด าเนินการ -อ.ดวงตา โน
วาเชค/คณะ
วิทยาศาสตร์

ไม่มีในแผน
แม่บท 



 หน้า 6 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม่ 

พระราชด าริ สมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

และเทคโนโลย ี

  4. ราชภัฏวิชาการเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน 

  - 321,500 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร ์

1.เพื่อสนองพระราชด าริ
ในโครงการอนุรักษ์พันธ ุ
กรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างเครือข่าย
นักวิจยัให้กับนกัศึกษา 
คณาจารย์ และชุมชน 
3.เพื่อเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์
จากงานศึกษาวจิัยสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายนักวจิัยใหก้ับนักศึกษา 
คณาจารย์ และชุมชน พร้อมทั้งเพื่อเป็น
การถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์
จากงานศึกษาวจิัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร ์

ไม่มีในแผน
แม่บท 

  รวม...4...โครงการ   0 321,500      

  
รวม 3 กิจกรรม  
13 โครงการ 

  1,967,850 353,300 
     

 
 


