
แผนการด าเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งทุน 
งบประมาณที่

เสนอขอ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกัทรัพยากร 
1.1 เขตปกปักพันธกุรรมพืชมหาวทิยาลัย 

 
ส่วนอาคารสถานท่ี 

 
มทส. 

 
ส่วนอาคารสถานท่ี 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
2.1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มทส. “กิจกรรมศึกษาเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชท้องถิ่นในสวน
พฤกษศาสตร์และพัฒนาเป็นแหลง่เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มทส.” 

 
อาจารย์.ดร.สันติ  วัฒฐานะ 

 
มทส. 

 
โครงการสวน

พฤกษศาสตร์ มทส. 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรักษาทรัพยากร 
3.1 การรวบรวมพันธุกรรม และการพัฒนาการผลิตขา่และไพล ภายใต้โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา 

 
มทส.  

(ผ่าน วช.) 

 
1,347,000 

3.2 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มทส. “กิจกรรมรวบรวมพันธุไ์ม้ ขยายพันธ์ุส ารอง และอารักษ์ขาต้น
พันธุ์ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ มทส.” 

อาจารย์.ดร.สันติ  วัฒฐานะ มทส. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ มทส. 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
4.1 การอนุรักษ์และขยายพันธ์ุพืชหายากสกลุหงส์เหิน (Globba) ในวงศ์ขิง ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ภายใตโ้ครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.หนเูดือน เมอืงแสน 

 
 

 
มทส.  

(ผ่าน วช.) 
 

 
1,240,000 

 
 

4.2 การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผดุงครรภ์แผนไทยและการใช้สมุนไพรของหมอ
พื้นบ้านในเขตต าบลสุรนารี : การศึกษาภายใต้โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง.ดร.วัลภา บุญรอด 
 

มทส.  
(ผ่าน วช.) 

 

1,256,000 
 

4.3 เชื้อไมคอร์ไรซาส่งเสรมิสุขภาพพืชชักน าความต้านทานต่อโรคเน่าเละกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย Erwinia caratovor 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธญิา เบือนสันเทียะ มทส.  
(ผ่าน วช.) 

1,942,800 

4.4 การพัฒนาองค์ความรู้การใช้พรรณพืช สมุนไพร และภมูิปัญญาเพื่อการรักษาโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย มทส.  
(ผ่าน วช.) 

593,000 



 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งทุน 
งบประมาณที่

เสนอขอ (บาท) 
กิจกรรมที่ 5 กจิกรรมศูนยข์้อมลูทรัพยากร 
5.1 จัดเก็บข้อมูลของผลการด าเนนิงาน อพ.สธ.-มทส. 

 
โครงการ อพ.สธ.-มทส 

 
มทส. 

 

 
โครงการ  

อพ.สธ.-มทส 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
7.1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มทส. “พิพิธภัณฑ์พืช” 

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์

 
มทส. 

 
โครงการสวน

พฤกษศาสตร์ มทส. 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
8.1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มทส.  

 
อาจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ 

 
มทส. 

 
500,000 

8.2 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มทส. “กิจกรรมฝึกอบรมทักษะทางด้านพฤกษศาสตร์” อาจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ มทส. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ มทส. 

8.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              
สยามบรมราชกุมารี โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี (โครงการ อพ.สธ.-มทส.) 
- กิจกรรมท าหนังสือและสิ่งพิมพ์ 
- กิจกรรมจัดนิทรรศการ 
- กิจกรรมเครือข่ายเชงิประเด็นโครงการ อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
(เครือข่าย C-อพ.สธ.) 
- กิจกรรมร่วมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย” 
- กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์ โครงการ อพ.สธ.-มทส. 

โครงการ อพ.สธ.-มทส. มทส. 100,000 

8.4 กิจกรรม “การตรวจหาสารพษิตกค้างในเลือดของเกษตรกร” ผศ.ดร.ณัฐธญิา เบือนสันเทียะ 
(พยาบาลศาสตร์) 

มทส. 70,000 

8.8 ความหลากหลาย การแพร่กระจาย และถิ่นอาศัยจ าเพาะของมดในเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
อพ.สธ. เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูม ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี มทส.  
(ผ่าน วช.) 

598,900 

8.9 การแพร่กระจายและความหลากหลายของปลวกเลี้ยงราโดยดีเอน็เอบาร์โคด้ ในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. เขื่อนจุฬาภรณ ์จังหวัดชัยภูม ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี มทส.  
(ผ่าน วช.) 

1,102,000 



 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งทุน 
งบประมาณที่

เสนอขอ (บาท) 
8.10 การส ารววจสตัว์มีกระดูกสันหลัง สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง และคุณสมบัติของดิน ในพ้ืนท่ีปกปัก 
อพ.สธ. เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวาร ี มทส. 
(ผ่าน วช.) 

991,900 

8.12 โครงสร้างประชากรปรงชัยภมูิในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร อพ.สธ. เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูม ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี มทส.  
(ผ่าน วช.) 

646,900 

8.13 สังคมพืชและความหลากชนิดของพืชวงศ์กล้วยไม้และวงศ์ขิงข่า ในพื้นที่ปกปัก อพ.สธ. เขื่อน
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี

อาจารย์.ดร.สันติ  วัฒฐานะ มทส. 
(ผ่าน วช.) 

566,900 

8.14 ความหลากหลายของไลเคน เห็ด และราขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนสิ
รินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี

รศ. ดร.หนูเดือน  เมืองแสน มทส. 
(ผ่าน วช.) 

532,900 

8.15 การติดตามความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบเขื่อนสิรินธรด้วยเทคโนโลยีการรับรู้จาก
ระยะไกลและโมเดลการจับคูร่ายละเอียดข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทยีม 

อาจารย์ ดร. พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ มทส. 
(ผ่าน วช.) 

485,000 

 

 
 


