
 

  
 

 
 
 

 
แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
กลุ่มที่ 5 กลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

 
 

 



 

แผนแม่บท 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2564) 
สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา 
 

ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช            
อัน เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตั้งแต่          
ปี พ.ศ. 2539 โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยากร ในพ้ืนที่โครงการ   
สร้างป่าตามแนวพระราชด าริและป่าพันธุกรรมพืช พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยด าเนินการส ารวจ
พรรณไม้ ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545           
ได้เพ่ิมพ้ืนที่บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่ที่ยังคงสภาพป่า และก าลังฟ้ืนสภาพจากการเคยเป็นป่าเสื่อมโทรม ที่ถูกบุกรุกท าลายมาก่อน           
ที่มหาวิทยาลัยได้เข้ามาใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่นี้มีพรรณไม้ที่เป็นตัวบ่งบอกให้ทราบว่าผืนป่าแห่งนี้เคย เป็น   
ป่าเต็งรังมาก่อน คือ พบไม้เต็ง (Shorea obtusa Wall.) และมีไม้รัง (Shorea siamensis Miq.) ขึ้นเป็นกลุ่ม 
และยั งพบไม้ พ้ื นล่ างคือ  ต้ นปรง (Cycas siamensis Miq.) และไผ่ เพ็ ก  (Vietnamosasa pusilla          
(A. Chev.& A. Camus) Nguyen) อันแสดงถึงลักษณะเฉพาะของป่าเต็งรัง  
 ในปี พ.ศ. 2552 เพ่ือเป็นการสานต่อพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
สุรนารีได้ท าหนังสือขอพระราชทานพระราชวโรกาสขอสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช               
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้รับพระราชานุญาตให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินโครงการศึกษาความหลากหลาย        
ของพรรณไม้และทรัพยากรในบริเวณมหาวิทยาลัยต่อ โดยท าการส ารวจข้อมูลทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ แล้ว    
ให้สมบูรณ์ขึ้น และพบพรรณพืช 81 วงศ์ 195 สกุล 421 ชนิด ขึ้นในป่าชนิดต่างๆ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็ง
รัง ป่าผสมผลัดใบและป่าทุ่งหญ้า โดยเพ่ิมโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      
เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช ในการอนุรักษ์และพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
และเผยแพร่ จัดท าฐานข้อมูลของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ประจ าท้องถิ่น        
เพ่ือน าไปสู่การแบ่งเขตในการอนุรักษ์ ส่งเสริมการใช้สวนพฤกษศาสตร์ เป็นสื่อการเรียนการสอน      
บริการวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ท าให้เกิดจิตส านึก รัก หวงแหน 
ตระหนักในคุณค่าของพฤกษชาติของประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้อยู่ภายใต้กรอบการเรียนรู้



 

ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตส านึกของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช          
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าส ารวจ
ทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ ในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนน้ าพุง จ.สกลนคร โดยเขื่อนน้ าพุง                 
ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยมีการบุกรุกน้อยมาก มีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพอยู่มาก ซึ่งควรค่า           
แก่การอนุรักษ์ การจัดการ การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือสุขภาพของชุมชนและสังคมส่วนรวมได้
อย่างดี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการ อพ.สธ.-มทส. ได้ด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงาน    
และกิจกรรมของ อพ.สธ. โดยได้ด าเนินการ 6 กิจกรรม จาก 8 กิจกรรม จ านวน 18 โครงการ             
และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสร้างสวนพฤกษศาสตร์  เป็นจ านวนเงิน 12,000,000 บาท         
เพ่ือเป็นสื่อการเรียน การสอน บริการวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป          
ท าให้เกิดจิตส านึกรัก หวงแหน และตระหนักในคุณค่าของพฤกษชาติของประเทศไทย  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการ อพ.สธ.-มทส. ได้ด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงาน    
และกิจกรรมของ อพ.สธ. โดยได้ด าเนินการ 6 กิจกรรม จาก 8 กิจกรรม จ านวน 16 โครงการ            
และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
จ านวน 419 ไร่ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยังได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถาบันแม่ข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง                                            
มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกในคณะกรรมการเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช            
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C-อพ.สธ.)  
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ านวน 12 สถาบัน ซึ่งได้มีการจัดสัมมนา                  
เชิงปฏิบัติการ แนวทางการสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2564) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
สุรนารี ได้จัดท าแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรและพัฒนาการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลสุรนารี    
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลต าบลสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเป้าหมายหลัก     
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลสุรนารี เป็นศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช       
ของชุมชน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร    
และสิ่งแวดล้อม 3) ด้านสุขภาวะ 4) ด้านการเกษตรชุมชน 5) ด้านการท่องเที่ยวเชิงสาธารณะ นอกจากนี้
โครงการ อพ.สธ.-มทส. ยังมีแผนที่พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์น าร่องการอนุรักษ์     
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชของจังหวัดเพ่ือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ           
สิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และส่งผลประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง 



 

 มหาวิทยาลัยมีแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียวมาตั้งแต่ก่อตั้ง โดยการประกาศนโยบาย “มหาวิทยาลัย
เขียว-สะอาด (Green fornt Clean University)” จากเดิมที่ ตั้ งของมหาวิทยาลัยกว่า 7,000 ไร่         
เป็นป่าเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยใช้เวลาเพียง 25 ปี ในการปลูกป่าเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี มีการจัดวางผัง         
และกันพ้ืนที่ เป็นป่าอนุรักษ์ภายในมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมและต้นแบบด้านต่าง ๆ              
ที่ใช้ด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัยและขยายผลสู่สังคมภายนอกมากมาย อาทิ ทางด้านสิ่งแวดล้อม      
การอนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน  การน าน้ าเสียผ่านกระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 100 %         
การมีเทคโนโลยีการก าจัดขยะแบบครบวงจร และเทคโนโลยีการผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติก  เป็นต้น       
ซึ่งสามารถบริหารจัดการก าจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยได้แบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อมาได้
ขยายผลไปสู่หน่วยงานองค์กรทั้งในและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง
อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เพ่ือให้ เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการสู่สังคม อีกทั้งจากศักยภาพ                    
ด้านบุคลากรองค์ความรู้ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม นิทรรศการ การพัฒนาการเรียน           
การสอน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  
ระหว่างกันแก่เครือข่ายสถานประกอบการฯ เพ่ือให้เกิดการร่วมใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
 เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดสวนพฤกษศาสตร์ มทส. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามกรอบกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยังได้รับมอบหมายให้ดูแลและใช้ประโยชน์ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่  และศูนย์ฝึกอบรมคลองไผ่  ต.คลองไผ่  อ .สีคิ้ ว จ .นครราชสีมา ต่อมา              
สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติให้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือด าเนินการสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น และแบ่งการบริหารออกเป็น 3 ส านักงาน ได้แก่ 1. ส านักงานประสานงาน  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                  
2. ส านั กงานฝึกอบรมโครงการอนุ รักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริฯ  (อพ.สธ. )       
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3. ส านักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ คลองไผ่
( อ พ . ส ธ . )  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี สุ ร น า รี
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชท้องถิ่นและทรัพยากรภูมิปัญญาในเขตมหาวิทยาลัย โรงเรียน
วัด โบราณสถาน ป่าชุมชน และพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ 

3. เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นและทรัพยากรภูมิปัญญา ๆ และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่น 

4. เพ่ือพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยให้ เป็นศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พันธุกรรมพืช         
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

5. เพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของพรรณพืช พันธุ์สัตว์ และทรัพยากรอ่ืน ๆ 
6. เพ่ือสนับสนุนทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
7. เพ่ือสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัย องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
8. เพ่ือดูแลและใช้ประโยชน์ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. คลองไผ่ 

 

สถานที่ด าเนินการ 

1. พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เนื้อที่ประมาณ 419 ไร่ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ในเขต 
โรงเรียน วัด และป่าชุมชน ในพ้ืนที่รัศม ี50 กิโลเมตรโดยรอบมหาวิทยาลัย  

2. พ้ืนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ 
3. พ้ืนที่ของหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

1.1 กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
ลักษณะกิจกรรม 

1.1 การส ารวจความหลากหลายทางชี วภ าพ  การ ส ารวจและท ารหั สประจ าต้ น               
ของพรรณไม้ต่าง ๆ การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่ปกปักระดับต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา 
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กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร ได้แก่ 

กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
F1A1 

 

1.เขตปกปักพันธุกรรม
พืชภายในพื้นท่ี
มหาวิทยาลัย 

พื้นท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช
ภายใน
มหาวิทยาลัย  

- - - พื้นท่ีจ านวน 
419 ไร่ 

- 1.ประกาศเขต
ปกปักทรัพยากร
ภายในพื้นที่
มหาวิทยาลัย 
2.ข้อมูลความ
หลากหลายของ
ทรัพยากร 
3.จัดท าป้ายเขต
พื้นที่ปกปัก 

- ข้อมูล
พันธุกรรมพืช 
(เพิ่มเติม) 

- ข้อมูล
พันธุกรรมพืช 
(เพิ่มเติม) 

ส่วนอาคาร
สถานท่ี 

2.เขตปกปักพันธุกรรม
พืชศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ 

ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
คลองไผ่ 

- - - - 0.2 1.ประกาศเขต
ปกปักทรัพยากร
ภายในพื้นที่
มหาวิทยาลัย 
2.ข้อมูลความ
หลากหลายของ
ทรัพยากร 
3.จัดท าป้ายเขต
พื้นที่ปกปัก 

- ข้อมูล
พันธุกรรมพืช 
(เพิ่มเติม) 

- ข้อมูล
พันธุกรรมพืช 
(เพิ่มเติม) 

ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืชฯ คลอง
ไผ่ 

รวม   -  -  0.2  -  -   



5 

 

1.2 กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร 
ลักษณะกิจกรรม 

   2.1 ส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรด้านชีวภาพ กายภาพ และวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และพ้ืนที่ โดยรอบมหาวิทยาลัย                    
รัศม ี50 กิโลเมตร 

   2.2 ส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพ้ืนที่นอกมหาวิทยาลัย ที่ขอรับบริการทางวิชาการ 
จากหน่วยงานท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

   2.3 น าทรัพยากรพืช ที่ได้จากการส ารวจ และตัวอย่างอ้างอิง เก็บรักษาไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา                  
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ได้แก่ 

กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
F1A2 1.การส ารวจและเก็บ

รวบรวมพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นในป่าเขต
เทศบาลต าบล โรงเรียน 
วัด โบราณสถาน ป่า
ชุมชน และพัฒนาเป็น
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
และทรัพยากรธรรมชาติ 

เขตเทศบาล
ต าบลสุรนารี 

- - 0.3 
 

ข้อมูลพืชใน
ท้องถิ่น 
(เพิ่มเติม) 

- ข้อมูลพืชใน
ท้องถิ่น 

- ข้อมูลพืชใน
ท้องถิ่น 
(เพิ่มเติม) 

- - งบประมาณ 3 
ล้าน จาก
โครงการ
สนับสนุนการใช้
ประโยชน์
อุทยานการ
เรียนรู้สิรินธร
เพื่อท้องถิ่น 

2.โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ มทส. 
“กิจกรรมศึกษาเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นใน สวน
พฤกษศาสตร์ และ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช มทส.” 

พื้นท่ี มทส.  - ข้อมูลพืช
ใน.มทส. 

0.05 
(งบประมาณ
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 
5 แสนบาท) 

ข้อมูลพืชใน 
มทส. เพิ่ม 

- ข้อมูลพืชใน 
มทส. เพิ่ม 

- ศูนย์เรียนรู้
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

- ดูแลรักษา
ศูนย์เรียนรู้
และ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

งบประมาณ 3 
ล้าน จาก
โครงการ
สนับสนุนการใช้
ประโยชน์
อุทยานการ
เรียนรู้สิรินธร
เพื่อท้องถิ่น 
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กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
F1A2 3.การส ารวจการใช้

ประโยชน์จากสมุนไพร
ในพื้นท่ีเขตเทศบาล
ต าบลสุรนารี 

เขตเทศบาล
ต าบลสุรนารี 

0.2 ข้อมูล
สมุนไพรใน

ท้องถิ่น 

0.2 ข้อมูล
สมุนไพรใน

ท้องถิ่น 
(เพิ่มเติม) 

- - - - - - สว.พย. 

4.การพัฒนาฐานข้อมูล
สมุนไพรไทยต้านปรสิต 
(วิจัยมุ่งเป้า) 

นครราชสีมา - - - - 0.9 -รวบรวม
ฐานข้อมูลวิจัย
เกี่ยวกับ
สมุนไพรท่ี
น ามาใช้ในการ
ก าจัดและ
ป้องกันปรสิต 
-คู่มือสมุนไพร
ไทยต้านปรสิต  
-แอพลิเคชั่น
ข้อมูลสมุนไพร
ไทยท่ีน ามาใช้
ในการก าจัด
และป้องกัน
ปรสิต 

0.9 -รวบรวม
ฐานข้อมูล
วิจัยเกี่ยวกับ
สมุนไพรท่ี
น ามาใช้ใน
การก าจัด
และป้องกัน
ปรสิต 
-คู่มืสมุนไพร
ไทยต้าปรสิต  
-แอพลิเคชั่น
ข้อมูสมุนไพร
ไทยท่ี
น ามาใช้ใน
การก าจัด
และป้องกัน
ปรสิต 

- - รศ.พญ.สรญา 
แก้วพิทูลย์ 
สวพ. 
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กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
F1A2 5.การส ารวจภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านสุขภาพใน
พื้นท่ีเขตเทศบาลต าบล
สุรนารี 

เขตเทศบาล
ต าบลสุรนารี 

0.2 ข้อมูลภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

0.2 ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 

- - - - - - สว.พย. 

6. การพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนของ
พื้นท่ีปกปักทรัพยากร 
อพ.สธ. ในพื้นท่ีต าบล
สะแกราช อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

ต าบลสะแก
ราช อ าเภอ
ปักธงชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 
 

- - - - - - 0.74 1.รวบรวมบัญชีรายการ
และฐานข้อมูลพืชและ
เห็ด 
2.แผนผังเส้นทางเดิน
เพื่อศึกษาธรรมชาต ิ
และผังแสดงบริเวณ
พื้นที่ที่ควรอนุรักษ์ใน
พื้นที่ป่าชุมชนแต่ละผืน 

3.ส ารวจภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม 

- - ผศ.ดร.พงศ์
เทพ 
สุวรรณวารี 

7. การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พืชสกุล
กระเจียวอย่างยั่งยืน ใน
พื้นท่ีปกปัก อพ.สธ. 
และป่าธรรมชาติ ใน
อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 
 

อ าเภอเขา
สวนกวาง 
จังหวัด
ขอนแก่น 

- - - - - - 0.46 1.รวบรวมบัญชีรายการ
และฐานข้อมูลพืชสกุล
กระเจียว  
2.ผังแสดงบริเวณพื้นที่
ที่ควรอนุรักษ์ในพื้นที่
สวนสัตว์ขอนแก่น 

0.43 1.รวบรวมบัญชี
รายการและ
ฐานข้อมูลพืชสกุล
กระเจียว  
2.ผังแสดงบริเวณ
พื้นที่ที่ควรอนุรักษ์
ในพื้นที่สวนสัตว์
ขอนแก่น 

รศ.ดร.หนู
เดือน เมือง
แสน 
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กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
F1A2 8. การศึกษาคุณสมบัติ

หน้าท่ีและฤทธ์ิทาง
ชีวภาพของสมุนไพรจาก
ปราชญ์ชาวบ้านในเขต
นครชัยบุรินทร์เพื่อการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมในทุกช่วงวัยและ
การผดุงครรภ์  

นครราชสีมา 
ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 

- - - - - - 0.58 1.ส ารวจหมอพื้นบ้าน
เขตนครชัยบุรินทร ์
2.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจาก
ปราชญ์พื้นบ้าน 

0.43 1.ส ารวจผดุงครรภ์
โบราณรอบเขต ต.
สุรนาร ี
2.ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลจากผดุง
ครรภ์โบราณ 

อ.สิริกร 
ขาวบุญ
มาศิริ 

9.การสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ธรรมชาติจาก
พื้นท่ีป่าปกปักบน
แบบจ าลองเชิงพื้นท่ี
เสมือนจริง 3 มิติ พื้นท่ี
ศึกษา ต าบลขนงพระ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

ต าบลขนง
พระ อ าเภอ
ปากช่อง 
จังหวัด
นครราชสีมา 

- - - - - - 1.88 1.ส ารวจลักษณะเฉพาะ
ของป่าและระบบนิเวศ
ในพื้นที่ชุมชนขนงพระ 
2.ส ารวจเก็บข้อมูลพันธุ์
ไม้ท้องถิ่นในพื้นที่ป่า
ขนงพระ 
3.บินส ารวจและสร้าง
แผนที่รายละเอยีดสูง
จากอากาศยานไร้คนขับ
ในพื้นที่ต.ขนงพระ 

0.51 1.แบบจ าลองเชิง
พื้นที่เสมือนจริง 3 
มิติ แสดงการจัดการ
และออกแบบพื้นที่
ป่าชุมชนขนงพระ 
2.เทคนิคการจ าแนก
พันธุ์ไม้ทอ้งถิน่ด้วย
วิธีต่างๆ ในระบบ 

Deep learning 
3.การพัฒนาแนวทาง
วิเคราะห์แบบ CNN 
ใน Deep learning 
บนระบบปฏิบัติการ
ในของสมารท์โฟน 

ผศ.ดร.พัน
ทิพย์ ปิยะ
ทัศนานนท์ 
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กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
F1A2 10. การพัฒนาธนาคาร

เมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น
ระดับชุมชน ในพื้นท่ีปก
ปักทรัพยากร อพ.สธ 
ต าบลขนงพระ อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 
 

ต าบลขนง
พระ อ าเภอ
ปากช่อง 
จังหวัด
นครราชสีมา 

- - - - - - 0.56 1.ส ารวจความหลากชนิด 
ฐานขอ้มูลและจัดกลุม่การ
ใช้ประโยชน์ของพืช ใน
พื้นที่ปกปักทรัพยากร 
อพ.สธ. และป่าครอบครัว  
2.ส ารวจภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม 

0.56 1.ส ารวจความหลาก
ชนิด ฐานขอ้มูลและ
จัดกลุม่การใช้
ประโยชน์ของพืช ใน
พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
และป่าครอบครัว  
2.ส ารวจภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและ
วัฒนธรรม 

อ.ดร.สันติ 
วัฒฐานะ 

รวม   0.4  0.75  0.9  3.02  1.50   
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1.3 กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
ลักษณะกิจกรรม 

   3.1 การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย  เป็นศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร              
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษา การเรียนรู้ และการปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ทั้งนี้สามารถเชื่อมโยง      
กับพ้ืนที่ที่อยู่ตามธรรมชาติเดิมได้ 

   3.2 การเพาะและขยายพันธุ์พรรณไม้ที่หายาก ไม้ประจ าถิ่น พืชสมุนไพร พืชหนาม พืชสี          
และพืชอาหาร โดยการเพาะเลี้ยงในเรือนเพาะช า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และน าออกปลูกในพ้ืนที่
ธรรมชาติ รวมถึงหาวิธีการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช ในรูปแบบธนาคารชีวภาพ 

   3.3 ท างานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น ในการพัฒนาธนาคารชีวภาพระดับชุมชน 
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร ได้แก่ 

กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเรื่อง 
พื้นที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 

หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F1A3 1.การศึกษาผักอีนูนเพื่อ
พัฒนาเข้าสู่ระบบเชิง
พาณิชย์ 

เขตจังหวัด
นครราชสีมา 

- ข้อมูล
การศึกษาผัก
อีนูนเพื่อพัฒนา
เข้าสู่ระบบเชิง
พาณิชย์ 

0.7 ข้อมูล
การศึกษาผัก
อีนูนเพื่อพัฒนา
เข้าสู่ระบบเชิง
พาณิชย์ 

- - - - - - ผศ.ดร.เรณู   
ข าเลิศ 
สวทก. 

2.โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ มทส. 
“กิจกรรมรวบรวมพันธุ์
ไม้ ขยายพันธุ์ส ารอง 
และอารักษ์ขาต้นพันธุ์
ในพื้นท่ีสวน
พฤกษศาสตร์ มทส. 

สวน
พฤกษศาสตร์ 
มทส. และ 
มหาวิทยาลัย 

- รวบรวมพันธุ์ไม้ 
ขยายพันธุ์ส ารอง 
และอารักษ์ขา
ต้นพันธุ์ในพื้นที่
สวน
พฤกษศาสตร์ 
มทส.  
จ านวน 30 ชนิด 

0.05 
(งบประมาณ
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 

มทส.) 

รวบรวมพันธุ์ไม้ 
ขยายพันธุ์ส ารอง 
และอารักษ์ขา
ต้นพันธุ์ในพื้นที่
สวน
พฤกษศาสตร์ 
มทส.  
จ านวน 30 ชนิด 

- รวบรวมพันธุ์ไม้ 
ขยายพันธุ์ส ารอง 
และอารักษ์ขาต้น
พันธุ์ในพื้นท่ีสวน
พฤกษศาสตร์ มทส.  
จ านวน 30 ชนิด 

- รวบรวมพันธุ์ไม้ 
ขยายพันธุ์ส ารอง 
และอารักษ์ขาต้น
พันธุ์ในพื้นท่ีสวน
พฤกษศาสตร์ มทส.  
จ านวน 30 ชนิด 

- รวบรวมพันธุ์ไม้ 
ขยายพันธุ์ส ารอง 
และอารักษ์ขาต้น
พันธุ์ในพื้นท่ีสวน
พฤกษศาสตร์ 
มทส.  
จ านวน 30 ชนิด 

งบประมาณ 3 
ล้าน จาก
โครงการ
สนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์
อุทยานการ
เรียนรู้สิรินธร
เพื่อท้องถิ่น 

3.การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชวีภาพ
อย่างยั่งยืนของพื้นที่ปก
ปักทรัพยากร อพ.สธ. ใน
พื้นที่ต าบลสะแกราช 
อ าเภอปกัธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

ต าบลสะแก
ราช อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 

- - - - - - - แปลงเพาะปลูก
ขยายพันธุ์และ
อนุรักษ์ 

- - ผศ.ดร.พงศ์
เทพ สุวรรณ
วารี  
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กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F1A3 4. การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พืชสกุล
กระเจียวอย่างยั่งยืน ใน
พื้นท่ีปกปัก อพ.สธ. 
และป่าธรรมชาติ ใน
อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

อ าเภอเขา
สวนกวาง 
จังหวัด
ขอนแก่น 

- - - - - - - 1.การเก็บรักษาพันธุ์
พืชสกุลกระเจียวใน
สภาพปลอดเชื้อ 
2.แปลงเพาะปลูก
ขยายพันธุแ์ละ
อนุรักษ ์

- 1.การเก็บรักษา
พันธุ์พืชสกุล
กระเจียวในสภาพ
ปลอดเชื้อ 
2.แปลงเพาะปลูก
ขยายพันธุแ์ละ
อนุรักษ ์

รศ.ดร.หนู
เดือน เมือง
แสน 

รวม   -  0.75  -  -  -   
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2. กรอบการใช้ประโยชน์ 
2.1 กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ลักษณะกิจกรรม 

  4.1 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ กายภาพ และวัฒนธรรม 
4.2 ประสานงาน สนับสนุน นักวิจัย ศึกษาวิจัยและพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่น ไปสู่การใช้

ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่า รวมถึงนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ได้แก่  

กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F2A4 1.ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยทางคลินิคของยา
เจลคลินดามายซินและสาร
สกัดจากขา่ กระชายหรือ
มังคุด ส าหรับรักษาสิว 

มทส. 0.3 จัดหาและสกัด
วัตถุดิบจาก
กระชาย 

0.3 1. ผลิตเจลกระชาย 
2. ทดลองใช้ใน
กลุ่มเป้าหมาย 

- - - - - - รศ.ภก.ดร.
เกรียงศักดิ์ 
เอื้อมเก็บ สวว. 

2.ครีมว่านสาวหลงรักษาผิว
แห้ง 

มทส. 0.26 1.จัดหาว่าน
สาวหลง 
2. จัดหา
เครื่องมือใน
การผลิต 

0.3 1. ผลิตครีมว่านสาว
หลง 
2.ทดลองใช้ใน
กลุ่มเป้าหมาย 
 

- - - - - - ผศ.พญ.สีขาว 
เชื้อปรุง สวพ. 

3.เชื้อไมคอร์ไรซาส่งเสริม
สุขภาพพืชชักน าความ
ต้านทานต่อโรคเน่าเละ
กล้วยไม้ท่ีเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย Erwinia 
caratovor 

มทส. และ
พื้นท่ี
ใกล้เคียง 

- - - - 0.93 ได้เชื้อไมคอร์ไร
ซาสายพันธุ์ท่ีมี
ประโยชน์ใน
การยับยั้งเช้ือ
สาเหตุโรคเน่า 

0.85 ทราบถึง
กลไกของเชื้อ
ไมคอร์ไรซา
ในการชักน า
ความ
ต้านทานโรค
เน่าเละ 

- - ผศ.ดร.ณัฐธิญา 
เบือนสันเทียะ 
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กิจกรรม 
โครงการ/
งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F2A4 4.การพัฒนาองค์
ความรู้การใช้
พรรณพืช สมุนไพร 
และภูมิปัญญาเพื่อ
การรักษาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 

นครราชสีมา - - - - 0.59 - รวบรวม และจ าแนก
พรรณพืชท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
- ศึกษาการใช้พชืท่ีมีผลดี
และผลเสียต่อการเจ็บป่วย
ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 
โรค 
- ศึกษาการใช้สมุนไพร 
พรรณพืช และภูมิปัญญา
เพื่อการรักษาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 5 โรค 

0.59 -พัฒนาการน าองค์
ความรู้จากผลวิจยัใน
ระยะที่1 มาใช้ในการ
ดูแลภาวะสุขภาพที่
เจ็บป่วยดว้ยโรคไม่
ติดต่อเรื้อร้ง 5 โรค 
-ติดตาม ประเมินผล
การน าองค์ความรู้
จากผลการวิจยัใน
ระยะที่ 1 มาใช้ใน
การดูแลภาวะสุขภาพ
ที่เจ็บป่วยดว้ยโรคไม่
ติดต่อเรื้อร้ง 5 โรค 

0.59 -ถ่ายทอดองค์ความรู้
จากผลวจิัยในระยะที่1
และ2 แก่ผูท้ี่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลภาวะ
สุขภาพผู้ทีเ่จ็บป่วย
ด้วยโรคไม่ติดตอ่เรื้อร้ง 
5 โรค 
-จัดท าสือ่/คู่มอื/แหล่ง
ความรู ้
-ส่งเสรมิการอนุรกัษ์
และขยายพันธุ์พืชที่
ส่งผลดีต่อการรกัษา
โรคไม่ติดตอ่เรื้อรัง 
เพื่อการน าไปใช้ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกจิและ
สุขภาพ 

อ.รัชดา
ภรณ์ ใจ
อ้าย 

5.การศึกษาการใช้
สมุนไพรพ้ืนบ้าน
ทางสัตวแพทย์
ส าหรับม้าใน
ประเทศไทย 
(งานวิจัยมุ่งเป้า) 

มทส. 
นครราชสีมา 

- - - - 0.55 -องค์ความรู้การใช้สมุนไพร
พื้นบ้านทางสัตวแพทย์
ส าหรับม้าในประเทศไทย
ได้รับการรวบรวม 
-มีการจัดท าฐานข้อมูลองค์
ความรู้การใช้สมุนไพร
พื้นบ้านทางสัตวแพทย์
ส าหรับม้าในประเทศไทย 

- - - - รศ.สพญ.
ดร.ศจีรา 
คุปพิทยา
นันท์ 
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กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F2A4 6.การใช้ประโยชน์
สารประกอบแทน
นินและแอนโทไซยา
นินจากใบสะเดาสี
ม่วง เพื่อควบคุม
พยาธิภายใน การ
ต่อต้านสารอนุมลู
อิสระ และ
ประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตของแพะ 
(งานวิจัยมุ่งเป้า) 

มทส. - - - - 1.39 - ได้ผลของการเสริมใบสะเดาสีม่วงท่ี
เหมาะสมในอาหาร  
สามารถลดการขับพยาธิภายในระบบ
ทางเดินอาหาร 
-พัฒนาสูตรอาหารส าเร็จจากใบสะเดา
สีม่วง 
-ได้แนวทางการใช้ประโยชน์สารสกัด
จากสะเดาสีม่วง 
เสริมในอาหารแพะเนื้อ เพื่อลดพยาธิ
ภายในระบบทางเดินอาหาร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ 

- - - - รศ.ดร.
ปราโมทย์ 
แพงค า 
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กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F2A4 7.การบ าบัดน้ าเสีย
ด้วยระบบบึง
ประดิษฐ์โดยใช้พืช
ท้องถิ่น 

มทส. และศูนย์
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
คลองไผ่ 

- - - -   0.35 1.พันธุ์พืชในท้องถิ่นท่ี
เหมาะสมในการบ าบัดน้ าเสีย
แบบบึงประดิษฐ์ 
2.ข้อมูลคุณลักษณะของน้ า
เสียก่อนการบ าบัด 

0.29 1.ระบบบึง
ประดิษฐ์ใช้พืชใน
ท้องถิ่น 
2.การน าน้ ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ 
3.ข้อมูลการน าพืช
ในระบบมาใช้
ประโยชน ์

อ.นลิน 
สิทธิธูรณ์ 

8. การพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยา่งยั่งยืนของ
พื้นที่ปกปักทรพัยากร 
อพ.สธ. ในพื้นที่ต าบล
สะแกราช อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

ต าบลสะแกราช 
อ าเภอปกัธงชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

 

- - - - - - - พัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสมุนไพร เห็ด 
และผักพื้นบ้าน 

- - ผศ.ดร.พงศ์เทพ 
สุวรรณวารี 
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กิจกรรม 
โครงการ/
งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมาย
เหตุ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F2A4 9.การศึกษา
คุณสมบัติหน้าที่
และฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของ
สมุนไพรจาก
ปราชญ์ชาวบ้านใน
เขตนครชัยบุรินทร์
เพื่อการดูแล
สุขภาพแบบองค์
รวมในทุกช่วงวยั
และการผดุงครรภ์  

นครราชสีมา 
ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 

- - - - - - - 1.ฤทธิท์างชีวภาพของ
สมุนไพรในเขตนครชัยบุรนิทร์ 
ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ในการดูแลสขุภาพ 
2.น าคุณสมบัติหน้าที่ และ
ฤทธิท์างชีวภาพไปใช้
ประโยชน์เพือ่การดแูลสุขภาพ
แบบองค์รวมอย่างมี
ประสิทธภิาพสูงสุด 
3.น าสมุนไพรไปใช้ประโยชน์
ในการดูแลสขุภาพได้อย่าง
ถูกตอ้งตามคุณสมบัติหน้าที่
และฤทธิ์ในการดูแล
รักษาพยาบาลแต่ละช่วงวัย
และการผดุงครรภ ์

- 1.ฤทธิท์างชีวภาพของสมุนไพร
ในเขตนครชัยบุรนิทร์ ที่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
การดแูลสุขภาพ 
2.น าคุณสมบัติหน้าที่ และฤทธิ์
ทางชีวภาพไปใชป้ระโยชน์เพือ่
การดแูลสุขภาพแบบองค์รวม
อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด 
3.น าสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ใน
การดแูลสุขภาพไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามคุณสมบัติหน้าที่และฤทธิ์
ในการดูแลรักษาพยาบาลแต่
ละช่วงวัยและการผดุงครรภ ์

อ.สิริกร 
ขาวบุญ
มาศิริ 

รวม   0.56  0.6  3.46    1.87  0.88   
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 2.2 กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
ลักษณะกิจกรรม 
5.1 จัดระบบการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในรูปแบบและสื่อต่าง ๆ ที่สะดวกต่อการสืบค้น และน าไปใช้

ประโยชน์  ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์  ขยายพันธุ์  สะดวกต่อการเรียนรู้  การต่อยอดศึกษาวิจัย              
เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัย อาหาร สมุนไพร เช่น ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์แสดงตัวอย่างพรรณไม้ ,     
ระบ บ ภู มิ ส ารสน เท ศ  (Geographic Information System: GIS), ฐาน ข้ อมู ลก าร ใช้ ป ระ โยชน์ จ าก              
ภู มิ ปั ญ ญ า พ้ื น บ้ า น แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล ตั ว อ ย่ า ง อ้ า ง อิ ง
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ได้แก่ 

กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเรื่อง 
พื้นที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 

หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F2A5 1.กิจกรรมฐานข้อมูล
พรรณไม้สด 

ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืชฯ คลอง
ไผ่ 

- - - - - - - 100 รายการ - 100 รายการ อ.ดร.สันติ วัฒ
ฐานะ 

2.กิจกรรมฐานข้อมูล
พรรณไม้แห้ง 

ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืชฯ คลอง
ไผ่ 

- - - - - - - 100 รายการ - 100 รายการ อ.ดร.สันติ วัฒ
ฐานะ 

3.การสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ธรรมชาติจาก
พื้นท่ีป่าปกปักบน
แบบจ าลองเชิงพื้นท่ี
เสมือนจริง 3 มิติ พื้นท่ี
ศึกษา ต าบลขนงพระ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

ต าบลขนง
พระ อ าเภอ
ปากช่อง 
จังหวัด
นครราชสีมา 

- - - - - - - 1.จัดท าฐานข้อมูล
ป่าในชุมชนขนง
พระในระบบภูมิ
สารสนเทศ 
2.จัดท าฐานข้อมูล
ป่าในชุมชนใน
ระบบ Deep 
learning เพือ่การ
แสดงผลขอ้มูลใน
ระบบปฏิบัติการ
บนของสมารท์โฟน 

- 1.จัดท าฐานข้อมูล
ป่าในชุมชนขนง
พระในระบบภูมิ
สารสนเทศ 
2.จัดท าฐานข้อมูล
ป่าในชุมชนใน
ระบบ Deep 
learning เพือ่การ
แสดงผลขอ้มูลใน
ระบบปฏิบัติการ
บนของสมารท์โฟน 

ผศ.ดร.พัน
ทิพย์ ปยิะ
ทัศนานนท์ 

รวม   -  -  -  -  -   
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2.3 กิจกรรมที่ 6: กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
ลักษณะกิจกรรม - 
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กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
F2A6 - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - -  

รวม - - - - - - - - - - - -  
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3. กรอบการสร้างจิตส านึก 
3.1 กิจกรรมที่ 7: กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ลักษณะกิจกรรม 

  7.1 จัดสร้างพิพิธภัณฑ์พืช และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน 
  7.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ 
  7.3 จัดอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ได้แก ่

กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
F3A7 1.โครงการสวน

พฤกษศาสตร์ มทส. 
“กิจกรรมพิพิธภัณฑ์พืช” 

มทส. - - 0.3 เก็บรวบรวม
และจัดแสดง 

- เก็บรวบรวม
และจัดแสดง 

- เก็บรวบรวมและ
จัดแสดง 

- เก็บรวบรวม
และจัดแสดง 

งบประมาณ3 ล้าน จากโครงการ
สนับสนุนการใช้ประโยชนอ์ุทยาน
การเรียนรู้สิรินธรเพื่อท้องถิ่น 

2.อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระ
เกียรติ “พิพิธภัณฑ์แมลง
และผีเสื้อ” 

มทส. - - 0.2 เก็บรวบรวม
และจัดแสดง 

- เก็บรวบรวม
และจัดแสดง 

- เก็บรวบรวมและ
จัดแสดง 

- เก็บรวบรวม
และจัดแสดง 

งบประมาณ3 ล้าน จากโครงการ
สนับสนุนการใช้ประโยชนอ์ุทยาน
การเรียนรู้สิรินธรเพื่อท้องถิ่น 

3.ห้องไทยศึกษานิทัศน์ 
“พิพิธภัณฑ์
มานุษยวิทยา” 

มทส. - - 0.5 เก็บรวบรวม
และจัดแสดง 

- เก็บรวบรวม
และจัดแสดง 

- เก็บรวบรวมและ
จัดแสดง 

- เก็บรวบรวม
และจัดแสดง 

งบประมาณ3 ล้าน จากโครงการ
สนับสนุนการใช้ประโยชนอ์ุทยาน
การเรียนรู้สิรินธรเพื่อท้องถิ่น 

4.พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
ไทยโบราณ “พิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

มทส. - - 0.5 เก็บรวบรวม
และจัดแสดง 

- เก็บรวบรวม
และจัดแสดง 

- เก็บรวบรวมและ
จัดแสดง 

- เก็บรวบรวม
และจัดแสดง 

งบประมาณ3 ล้าน จากโครงการ
สนับสนุนการใช้ประโยชนอ์ุทยาน
การเรียนรู้สิรินธรเพื่อท้องถิ่น 

5. การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนของพื้นท่ีปก
ปักทรัพยากร อพ.สธ. ใน
พื้นท่ีต าบลสะแกราช 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

ต าบลสะแก
ราช อ าเภอ
ปักธงชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

 

- - - - - - - จัดต้ังธนาคาร
ทรัพยากรความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพระดับ
ชุมชน 
(Community 
Bio-bank) 

- - ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี 
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กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F3A7 6.การสร้างศูนย์การเรียนรู้ 
ธรรมชาติจากพื้นที่ป่าปกปกั 
บนแบบจ าลองเชิงพื้นที่ 
เสมือนจริง 3 มิติ พื้นที่ศึกษา  
ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ต าบลขนงพระ อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

- - - - - - - 1.กระบวนการออกแบบ
และจัดการพื้นที่ป่า
ชุมชนบนแบบจ าลองเชิง
พื้นที่เสมือนจริง 3 มิต ิ
2.สร้างศูนย์การเรียนรู้
ธรรมชาติจาก
แบบจ าลองเสมือนจริง 3 
มิติของพื้นที่ป่าชุมชน
ขนงพระ 

- 1.กระบวนการออกแบบ
และจัดการพื้นที่ป่า
ชุมชนบนแบบจ าลองเชิง
พื้นที่เสมือนจริง 3 มิต ิ
2.สร้างศูนย์การเรียนรู้
ธรรมชาติจาก
แบบจ าลองเสมือนจริง 3 
มิติของพื้นที่ป่าชุมชน
ขนงพระ 

ผศ.ดร.พัน
ทิพย์ ปิยะ
ทัศนานนท์ 

7.การพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์
พืชท้องถิ่นระดับชุมชน ในพื้นที่
ปกปักทรัพยากร อพ.สธ ต าบล
ขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

ต าบลขนงพระ อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

- - - - - - - 1.จัดท าธนาคารเมล็ด
พันธุ์ระดับชุมชน 
(Community seed 
bank) 
2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับชุมชน 

- 1.จัดท าธนาคารเมล็ด
พันธุ์ระดับชุมชน 
(Community seed 
bank) 
2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับชุมชน 

อ.ดร.สันติ 
วัฒฐานะ 
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กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมาย
เหตุ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งป
ม. 

เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
งป
ม. 

เป้าหมาย 

F3A7 8.โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืนใน
เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

- - - - 11.4 1.สนับสนุนและส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
2. เพื่อสนับสนนุและส่งเสรมิการบรกิารวชิาการ
ด้านพฤกษศาสตรแ์กน่ักเรียน นกัศึกษา และบุคคล
ทั่วไป 

12.1 1.สนับสนุนและส่งเสรมิ
การอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในเขต
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนล่าง 
2. เพื่อสนับสนนุและ
ส่งเสริมการบริการ
วิชาการด้าน
พฤกษศาสตร์แก่
นักเรียน นักศกึษา และ
บุคคลทั่วไป 

- - ผศ.ดร.วีร
ชัย อาจ
หาญ / 
อ.ดร.
สันติ วัฒ
ฐานะ 

รวม  - - - 1.5 - 11.4 - 12.1  - - -  
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3.2 กิจกรรมที่ 8: กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ลักษณะกิจกรรม 

8.1 การสนับสนุนการสร้างอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นในระดับต าบล 
   8.2 การฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่นให้กับนักเรียนและเยาวชนในจังหวัด

นครราชสีมา 
8.3 การจัดท าเอกสารเผยแพร่ หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยด าเนินการเป็น

เครือข่ายกับศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. และ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

   8.4 การให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ตามความต้องการของโรงเรียน 
ส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่รัศมี 50 กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่าย
ความร่วมมือ เช่น การวางแผนการศึกษารวบรวมพันธุกรรมพืช การจัดที่เก็บรวบรวมพรรณไม้
แห้ง พรรณไม้ดอง การจ าแนกวงศ์ 

  8.5 การจัดแสดงผลงานการศึกษาวิจัยกิจกรรมของโครงการ และนิทรรศการความรู้ 
  8.6 การเป็นสมาชิกชมรมคณะปฏิบัติการงานวิทยากร อพ.สธ. 

8.8 ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ อพ.สธ. 
8.9 ร่วมกิจกรรมเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ อพ.สธ. สกอ. 
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ได้แก่ 

กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเรื่อง 
พื้นที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหต ุ2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
F3A8 1.โครงการสนับสนุน

การใช้ประโยชน์
อุทยานการเรียนรู้สิ
รินธรเพื่อท้องถิ่น 
“กิจกรรมทางด้าน
พฤกษศาสตร์” 

โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย 
และหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

0.13 ครู/
นักศึกษา/
บุคคลทั่วไป 

0.13 ครู/นักศึกษา/บุคคล
ทั่วไป 

3.0 1.มีการใช้ประโยชน์
อุทยานฯ ในด้านของ 
STI เพือ่ทอ้งถิน่ได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ ร้อยละ 
100 
2.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 25,000 คน 

3.0 1.มีการใช้ประโยชน์
อุทยานฯ ในด้านของ 
STI เพือ่ทอ้งถิน่ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
ร้อยละ 100 
2.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 25,000 คน 

3.0 1.มีการใช้ประโยชน์
อุทยานฯ ในด้านของ STI 
เพื่อท้องถิน่ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ รอ้ยละ 
100 
2.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 25,000 คน 

อุทยานการ
เรียนรู้สิรินธร 

2.โครงการสืบสาน
คุณค่าศิลปะและ
วัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
; โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานตา่ง 
ๆ และชุมชน 

- - 3.2 - 1.28 1.มีเครือข่ายท่ี 
จ านวน 1 เครือข่าย 
2. มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
2,000 คน 

1.28 1.มีเครือข่ายท่ี 
จ านวน 1 
เครือข่าย 
2. มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
2,000 คน 

1.28 1.มีเครือข่ายท่ี 
จ านวน 1 เครือข่าย 
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 2,000 คน 

อุทยานการ
เรียนรู้สิรินธร 

3.โครงการบริการ
วิชาการเชิงรุก 

นครราชสีมา 
ภาค
ตะวันออกเฉีย
งเหนือ
ตอนล่าง 

- - 60.0 - 30.0 - 30.0 - 30.0 - งานบริการ
วิชาการ เทคโน
ธานี 

4.โครงการเสริมสร้าง
พันธกิจสัมพันธ์กับ

องค์กรชุมชน ; 
Innovation Hab 
(Creative 
Economy) 

- - - 8.0 - 8.8 - 8.8 - 8.8 - หน่วยพัฒนา
ผู้ประกอบการ 
SME เทคโน
ธานี 
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กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F3A8 5.สนับสนุนการท า
ฐานข้อมูลพืชเพ่ือการ
ท าแหล่งเรียนรู้ใน
พื้นท่ีสวนสัตว์
นครราชสีมา 

สวนสัตว์
นครราชสีมา 

- - - ข้อมูลพื้นฐานด้าน
อนุกรมวิธาน ความ
หลายหลากและการ
ใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช
สามารถน ามาใช้ใน
การวางแผนและ
จัดการพื้นท่ีเพื่อการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชท่ีมีความส าคัญ
การน าทรัพยากรใน
พื้นท่ีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตาม
ศักยภาพ เป็นการ
รักษาพันธุกรรมให้
คงอยู่ไม่ถูกท าลาย
สูญส้ินไป 

- ข้อมูลพื้นฐานด้าน
อนุกรมวิธาน ความ
หลายหลากและการ
ใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช
สามารถน ามาใช้ใน
การวางแผนและ
จัดการพื้นท่ีเพื่อการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชท่ีมีความส าคัญ
การน าทรัพยากรใน
พื้นท่ีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตาม
ศักยภาพ เป็นการ
รักษาพันธุกรรมให้
คงอยู่ไม่ถูกท าลาย
สูญส้ินไป 

- - - - อ.ดร.สันติ วัฒ
ฐานะ ร่วมกบั 
อพ.สธ.ส านัก
พระราชวัง 

6.กิจกรรมการ
ตรวจหาสารพิษ
ตกค้างในเลือดของ
เกษตรกร 

เขตเทศบาล
ต าบลสุรนาร ี
 

- - 0.3 เกษตรกร 0.07 เกษตรกร - - - - อ.ดร.ณัฐฐิตา  
เพชรประไพ 
สวพย. 



31 

 

  

 

 

 

กิจกรรม 
โครงการ/
งานวิจัย/ 

กิจกรรมเร่ือง 

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย  

F3A8 7.การส ารวจพืชวงศ์
ขิงข่าและเครือญาติ 
ไลเคน สัตว์มี
กระดูกสันหลัง และ
สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังบางชนิด ใน
พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชเขื่อน
จุฬาภรณ์ จ.ชัยภูม ิ

พื้นท่ีปกปัก
พันธุกรรม
พืชเขื่อน
จุฬาภรณ์ 
จังหวัด
ชัยภูมิ 

0.5 ข้อมูลพื้นฐานความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชวงศ์
ขิงข่าและเครือญาติ 
ไลเคน สัตว์มี
กระดูกสันหลัง และ
สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังบางชนิด 

- - - - - - - - ผศ.ดร.พงษ์
เทพ สุวรรณ
วารี สวว. 

8.ป่าจัดการตนเอง 
(8 5  ไร่ )  ใน พื้ น ที่
นิ ค ม เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง อ าเภอวัง
น้ า เขี ย ว  จั งห วั ด
นครราชสีมา เพื่ อ
ก ารอ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากร
พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน 

อ.วังน้ าเขียว  
จ.
นครราชสีมา 

0.37 ร้อยละ 20 ของ
ภาพรวมโครงการ 

- - - - - - - - อ.ดร.สันติ 
วัฒฐานะ 
สวว. 
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กิจกรรม 
โครงการ/
งานวิจัย/ 

กิจกรรมเร่ือง 

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย  

F3A8 9.สังคมพืชและ
ความหลากชนิด
ของพืชวงศ์กล้วยไม้
และวงศ์ขิงข่า ใน
พื้นที่ปกปัก อพ.สธ. 
เขื่อนสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เขื่อนสิรินธร  
จ.
อุบลราชธาน ี

- - - - 0.5 1. ข้อมูลโครงสร้าง
สังคมพืช ในพืน้ทีเ่ขื่อน
สิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี  
2. ข้อมูลความ
หลากหลายชนิดของพืช
วงศ์กล้วยไม้และวงศ์ขิง
ข่า ในพื้นที่เขื่อนสิรนิธร 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

- - - - อ.ดร. สันติ  
วัฒฐานะ 
สวว. 

10.การส ารวจสัตว์มี
กระดูกสันหลัง สัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง 
และคุณสมบัติของ
ดินในพื้ นที่ ปกปั ก
ทรัพยากร อพ.สธ.-
กฟผ.เขื่อนสิรินธร 
จ.อุบลราชธานี 

เขื่อนสิรินธร  
จ.
อุบลราชธาน ี

- - - - 0.99 -ข้อมูลความ
หลากหลายของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง สัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง
และคุณสมบัติของดิน
ในพื้นที่ปกปัก 
อพ.สธ.เขื่อนสิรินธร 
จ.อุบลราชธาน ี

- - - - ผศ.ดร.พงศ์
เทพ สุวรรณ
วาร ี

11.การติดตามความ
เปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ ดินรอบ
เขื่ อ น สิ ริ น ธ ร ด้ ว ย
เทคโนโลยีการรับรู้
จากระยะไกลและ
โ ม เ ด ล ก า ร จั บ คู่
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม 

เขื่อนสิรินธร  
จ.
อุบลราชธาน ี

- - - - 0.5 วิธีการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินแบบ
กึ่งอัตโนมัติ 

- - - - ผศ.ดร.พัน
ทิพย์  
ปิยะทัศนา
นนท์ 
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กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
F3A8 12.การศึกษาคุณภาพน้ า

ทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพในบริเวณพื้นที่ปก
ปัก อพ.สธ. เขื่อนสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธาน ี

- - - - 0.25 1.ให้ทราบคุณภาพน้ าทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพ ในบริเวณพื้นที่ปก
ปักพันธกุรรมพืชฯ เขือ่นสริินธร 

2.ท าให้ทราบแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของน้ าบรเิวณพืน้ที่ปก
ปักพันธกุรรมพืชฯ เขือ่นสริินธรและ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงคุณภาพน้ าในเขือ่นได ้

3.เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศกึษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ระบบนิเวศของแหล่งน้ าในพื้นที่ปก
ปักพันธกุรรมพืชฯ เขือ่นสริินธร 

4.เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญทีจ่ะ
น าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
ใช้ประโยชน์จากเขื่อนและการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้มใน
บริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนได ้

- - - - อ.ดร.วีณา 
รองจะโปะ 

13.กิจกรรมท าหนังสือ
และสิ่งพิมพ ์

มหาวิทยาลัย
ใน                             
ภาคตะวันออก     
เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

- - 0.1 เผยแพร่ข้อมูล
ทรัพยากรพืช
ท้องถิ่น และ
การใช้
ประโยชน์ ใน
ภาค
ตะวันออกเฉีย
งเหนือ
ตอนล่าง 

0.1 เผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรพืช
ท้องถิ่น และการใช้ประโยชน ์ใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนล่าง 

- - - - อพ.สธ.-มทส. 
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กิจกรรม 
โครงการ/
งานวิจัย/ 

กิจกรรมเร่ือง 

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย  

F3A8 14.กิจกรรม
เครือข่ายเชิง
ประเด็นโครงการ 
อพ.สธ.                           
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อตอนล่าง 

มหาวิทยาลั
ยใน                             
ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - อพ.สธ.-มทส 

15.กิจกรรมร่วมจัด
ป ระชุ ม วิ ช า ก า ร
และนิ ท รรศก าร 
“ทรัพยากรไทย” 

- - - - - - - 0.5 -มีผู้เข้าชม
นิทรรศการ
จ านวน 1,000 
คน 

0.5 - อพ.สธ.-มทส. 

1 6 . กิ จ ก ร ร ม
ปรับปรุงเว็บ ไซต์ 
โครงการ อพ.สธ.-
มทส. 

- - - 0.05 - - - - - - - อพ.สธ.-มทส. 

1 7 .ก ารส า ร ว จ
เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม
ท รั พ ย า ก ร
พันธุกรรมพืชใน
พื้ น ท่ี ส ว น สั ต ว์
ขอนแก่น ต าบล
ค าม่วง อ าเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

สวนสัตว์
ขอนแก่น ต.
ค าม่วง อ.
เขาสวน
กวาง จ.
ขอนแก่น 

- - - ข้อมูลพืน้ฐานด้านอนุกรมวธิาน 
ความหลายหลากและการใช้
ประโยชน์จากพนัธกุรรมพืช
สามารถน ามาใช้ในการวางแผน
และจัดการพืน้ที่ เพือ่การ
อนรุักษ์พันธุกรรมพืชทีม่ี
ความส าคัญการน าทรัพยากร
ในพื้นทีม่าใช้ให้เกดิประโยชน์
ตามศักยภาพ เป็นการรกัษา
พันธุกรรมให้คงอยู่ไม่ถูกท าลาย
สูญสิ้นไป 

- ข้อมูลพืน้ฐานด้านอนุกรมวธิาน 
ความหลายหลากและการใช้
ประโยชน์จากพนัธกุรรมพืช
สามารถน ามาใช้ในการวางแผน
และจัดการพืน้ที่ เพือ่การ
อนรุักษ์พันธุกรรมพืชทีม่ี
ความส าคัญการน าทรัพยากร
ในพื้นทีม่าใช้ให้เกดิประโยชน์
ตามศักยภาพ เป็นการรกัษา
พันธุกรรมให้คงอยู่ไม่ถูกท าลาย
สูญสิ้นไป 

- - - - อ.ดร.สันติ 
วัฒฐานะ 
ร่วมกับ 
อพ.สธ. 
ส านักราชวัง 
(งบประมาณ
ของสวนสัตว์
ขอนแก่น) 



35 

 

กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F3A8 18.จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี 

มทส. - - 6.03 1.เพื่อขับเคลื่อนงาน
สนองพระราชด าริฯ
ภายในและภายนอก
หน่วยงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
2.เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล 
3 ฐานทรัพยากรใน
เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
3.เพื่อด าเนินงานจัด
ฝึกอบรมงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
4.เพื่อด าเนินงานการ
จัดฝึกอบรมวิทยากร
ในงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
5.เพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
ของชุมชน 

13.6 1.เพื่อขับเคลื่อนงาน
สนองพระราชด าริฯ
ภายในและภายนอก
หน่วยงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
2.เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล 
3 ฐานทรัพยากรใน
เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
3.เพื่อด าเนินงานจัด
ฝึกอบรมงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
4.เพื่อด าเนินงานการ
จัดฝึกอบรมวิทยากร
ในงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
5.เพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
ของชุมชน 

13.8 1.เพื่อขับเคลื่อนงาน
สนองพระราชด าริฯ
ภายในและภายนอก
หน่วยงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
2.เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล 
3 ฐานทรัพยากรใน
เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
3.เพื่อด าเนินงานจัด
ฝึกอบรมงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
4.เพื่อด าเนินงานการ
จัดฝึกอบรมวิทยากร
ในงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
5.เพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
ของชุมชน 

14.0 1.เพื่อขับเคลื่อนงาน
สนองพระราชด าริฯ
ภายในและภายนอก
หน่วยงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
2.เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล 
3 ฐานทรัพยากรใน
เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
3.เพื่อด าเนินงานจัด
ฝึกอบรมงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
4.เพื่อด าเนินงานการ
จัดฝึกอบรมวิทยากร
ในงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
5.เพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
ของชุมชน 

ผศ.ดร.วีรชัย 
อาจหาญ/อ.
ดร.สันติ วัฒ
ฐานะ 
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กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
F3A8 19.การสร้างศูนย์การเรียนรู้

ธรรมชาติจากพื้นท่ีป่าปกปัก
บนแบบจ าลองเชิงพื้นท่ี
เสมือนจริง 3 มิติ พื้นท่ี
ศึกษา ต าบลขนงพระ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

ต าบลขนงพระ 
อ าเภอปากช่อง 
จังหวัด
นครราชสีมา 

- - - - - - - การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในด้านการ
จัดการ การใช้
ประโยชน์ และการ
อนุรักษ์ป่าภายใน
ชุมขน 

- การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในด้านการ
จัดการ การใช้
ประโยชน์ และการ
อนุรักษ์ป่าภายในชุม
ขน 

ผศ.ดร.พัน
ทิพย์ ปิยะ
ทัศนานนท์ 

20.การพัฒนาธนาคารเมล็ด
พันธุ์พืชท้องถิ่นระดับชุมชน 
ในพื้นท่ีปกปักทรัพยากร 
อพ.สธ ต าบลขนงพระ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

ต าบลขนงพระ 
อ าเภอปากช่อง 
จังหวัด
นครราชสีมา 

- - - - - - - บุคคลากรใน
ท้องถิ่นให้เป็นนัก
อนุรักษ์ทรัพยากร
ถิ่น 

- บุคคลากรในท้องถิ่น
ให้เป็นนักอนุรักษ์
ทรัพยากรถิ่น 

อ.ดร.สันติ 
วัฒฐานะ 

21.โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเท่ียว
ประเพณีวัฒนธรรมและ
อารยธรรมขอม 

ภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ 

- - - - 1.5 1.มีเครอืข่าย จ านวน 
1เครือข่าย 
2. ระดับความพงึ
พอใจของชุมชนใน
ด้านการมีสว่นรว่มใน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของ
ประเทศเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 80 

1.5 1.มีเครอืข่าย จ านวน 
1เครือข่าย 
2. ระดับความพงึ
พอใจของชุมชนใน
ด้านการมีสว่นรว่มใน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของ
ประเทศเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 80 

1.5 1.มีเครอืข่าย จ านวน 1
เครือข่าย 
2. ระดับความพงึพอใจ
ของชุมชนในด้านการมี
ส่วนรว่มในการ
พัฒนาการทอ่งเที่ยว
ของประเทศเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 80 

อุทยานการ
เรียนรูส้ิรนิธร 
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กิจกรรม 
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรมเร่ือง 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F3A8 22.โครงการเกษตรอินทรีย์ มทส. - - - - 0.5 - - - - - เทคโนธานี 

23.โครงการฟาร์มอัจฉริยะ 
(SUT Smart Farm) 

มทส. 
- - - - 18.0 - - - - - 

เทคโนธานี 

24. โครงการระบบส่งเสริม
เกษตรสมัยใหม่เพ่ือพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 

มทส. 
- - - - 15.0 - - - - - 

เทคโนธานี 

25.โครงการบริการแหล่ง
เรียนรู้สิรินธร ; โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

มทส. 
- - - - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 

อุทยานการ
เรียนรูส้ิรนิธร 

26. โครงการบริการค่าย
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ; 
โครงการพัฒนา STEM 
Education 

มทส. 
- - - - 25.0 - 25.0 - 25.0 - 

อุทยานการ
เรียนรูส้ิรนิธร 

27. โครงการบริการแหล่ง
เรียนรู้ทางชีวภาพ อพ.สธ. 

ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

คลองไผ่ 

- - - - 2.58 - 2.58 - 2.58 - ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ฯ คลองไผ่ 

28. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

คลองไผ่ 

- - - - 1.45 - 1.45 - 1.45 - ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ฯ คลองไผ่ 
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กิจกร
รม 

โครงการ/งานวิจัย/
กิจกรรมเร่ือง 

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
F3A8 29.โครงการอนุรักษ์

และศึกษาการใช้
ประโยชน์ของพืชสกุล
กระเจียวในพื้นท่ีป่า
ธรรมชาติ 

สวนสัตว์
ขอนแก่น 

- - - - - - - 1.ทราบ ชนิด จ านวน ปริมาณ 
การกระจายพันธุ ์และมูลค่าของ
กระเจียวพืน้ถิ่น 
2.พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูเ้ส้นทาง
ธรรมชาต ิ

- - อ.ดร.สันติ วัฒฐานะ 
ร่วมกับ อพ.สธ.สขก.
(งบประมาณของ
สวนสัตวข์อนแก่น) 

30.โครงการ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชในสวน
สัตว์นครราชสีมา 

สวนสัตว์
นครราชสีมา 
500 ไร่ 

- - - - - - - 1.เผยแพร่เรื่องพรรณพืชทีม่ีอยู่ใน
สวนสัตวน์ครราชสีมาสู่เยาวชน 
และบคุคลทั่วไป 

- - อ.ดร.สันติ วัฒฐานะ 
(งบประมาณของ
สวนสัตว์
นครราชสีมา) 

31.การศึกษาคุณสมบัติ
หน้าที่และฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสมุนไพร
จากปราชญ์ชาวบ้านใน
เขตนครชัยบุรินทร์เพื่อ
การดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมในทุกช่วงวัย
และการผดุงครรภ์ 

นครราชสีมา 
ชัยภูม ิ
บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 

- - - - - - - 1.ฤทธิท์างชีวภาพของสมุนไพรใน
เขตนครชัยบุรินทร ์ที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการดูแล
สุขภาพ 
2.น าคุณสมบัติหน้าที่ และฤทธิ์
ทางชีวภาพไปใชป้ระโยชน์เพือ่
การดแูลสุขภาพแบบองค์รวม
อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด 
3.น าสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ใน
การดแูลสุขภาพไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามคุณสมบัติหน้าที่และฤทธิ์ใน
การดแูลรกัษาพยาบาลแต่ละชว่ง
วัยและการผดุงครรภ ์

- 1.ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร
ในเขตนครชัยบุรินทร์ ที่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
การดูแลสุขภาพ 
2.น าคุณสมบัติหน้าที่ และฤทธิ์
ทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3.น าสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ใน
การดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
ตามคุณสมบัติหน้าที่และฤทธิ์
ในการดูแลรักษาพยาบาลแต่ละ
ช่วงวัยและการผดุงครรภ์ 

 

รวม   1.1 - 77.91 - 125.72 - 90.51 - 90.71 -  
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เป้าหมาย 
1. ได้แหล่งปกปักทรัพยากร เทศบาลต าบลสุรนารี  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
2. ไดน้วัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่น าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. ได้ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สวนพฤกษศาสตร์ มทส. และฐานข้อมูล

ของทรัพยากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
4. ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
5. ได้เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับต าบล 
6. ปลูกสร้างจิตส านึกและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโบราณสถาน 

นักท่องเที่ยว ให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรและทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ และทราบเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564  
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งบประมาณแบ่งตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
งบประมาณแยกตามปงีบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1. กิจกรรมปกปักทรัพยากร - - 0.2 - - 0.2 
2. กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร 0.4 0.75 0.9 3.02 1.50 6.57 
3. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร - 0.75 - - - 0.75 
4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 0.56 0.6 3.46 1.87 0.88 7.37 
5. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร - - - - - - 
6. กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร - - - - - - 
7. กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร - 1.5 11.4 12.1 - 25.0 
8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 1.1 77.91 125.72 90.51 90.71 385.95 

รวม 2.06 81.51 141.68 107.50 93.09 425.84 

 
รวมทั้งหมด  425.84 ล้านบาท  (สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านแปดแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 
 



41 

 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-มทส. (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
ปีงบประมาณ ครั้งที่ 1  
ปี 2560  เดือนกรกฎาคม   เวลา 14.00-16.00 น.  
ปี 2561  เดือนกรกฎาคม   เวลา 14.00-16.00 น.  
ปี 2562  เดือนกรกฎาคม   เวลา 14.00-16.00 น.  
ปี 2563  เดือนกรกฎาคม   เวลา 14.00-16.00 น.  
ปี 2564  เดือนกรกฎาคม   เวลา 14.00-16.00 น.  

 

คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม 
1. คณะกรรมการด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี 
 

คณะกรรมการด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.) 

 
๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี   รองประธานกรรมการ 
๓.  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   รองประธานกรรมการ 

 อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ              
๔.  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ    กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล    กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล      กรรมการ 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน      กรรมการ 
๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์    กรรมการ 
๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป       กรรมการ 
๑๐. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๑๑.  คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์      กรรมการ 
๑๒.  คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     กรรมการ 
๑๓.  คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสงัคม      กรรมการ 
๑๔.  คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ  
๑๕.  คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์      กรรมการ 
๑๖.  คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์      กรรมการ 
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๑๗.  คณบดีส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 
๑๘.  คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์     กรรมการ 
๑๙.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา      กรรมการ 

๒๐.  ผู้อ านวยการเทคโนธานี       กรรมการ 
๒๑.  หัวหน้าโครงการ อพ.สธ.-มทส.       กรรมการและเลขานุการ 
๒๒.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เทคโนธานี     ผู้ช่วยเลขานุการ 

          
 
 
 

                                             
 (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
โครงการ อพ.สธ.-มทส. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร 044 22-4839 
 


