ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ชุดโครงการความหลากหลายและการใช้
ประโยชน์ของพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านใน
ชุดสารับ/ตารับ อาหารท้องถิ่น ตาบลนาอ้อ
อาเภอเมือง จังหวัดเลย

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี
√

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
231,000

ใช้จริง
115,500

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อบริหารการใช้
ประโยชน์จากความ
หลากหลายของพืชสมุนไพร
และผักพื้นบ้านอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาตารับและ
สารับอาหารท้องถิ่นจากพืช
สมุนไพรและผักพื้นบ้านให้
ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ ต้านอนุมูลอิสระ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศใน
ชุดสารับ/ตารับอาหาร
ตาบลนาอ้อ อาเภอเมือง
จังหวัดเลย
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยั
ในระดับประเทศและสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่ม
นักวิจยั
เป้าหมายตามแผนแม่บท
อพ.สธ.-มรภ.เลย

1. จัดประชุมทีมนักวิจัย เพื่อ
สร้างความเข้าใจ กรอบแนวคิด
และชี้แจงการทางานลงพื้นที่
เพื่อเก็บข้อมูล จานวน 3 ครั้ง
2. จัดประชุมเพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างนักวิจยั
ผู้นาชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในชุมชน ได้แก่
นักวิชาการ กลุ่มแม่บ้าน
โฮมสเตย์ ณ เทศบาลตาบล
นาอ้อ อาเภอเมือง จังหวัดเลย
มีเข้าผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน
3. ศึกษาบริบทชุมชนนาอ้อ
อ.เมือง จ.เลย
4. ศึกษาสูตรอาหารตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนาอ้อ
ได้ 12 สารับ เพื่อใช้เป็นสารับ/
ตารับอาหารเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ใช้สมุนไพรและผัก
พื้นบ้าน เก็บตัวอย่างพืช
สมุนไพรและผักพื้นบ้านเพือ่
ศึกษาลักษณะและการใช้
ประโยชน์

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผศ.ดร.สุปราณี
สิทธิพรหม
และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1

ลาดับ

2

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ชื่อโครงการ

การอนุรักษ์การใช้ปะโยชน์และความ
หลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมือง : ภูมิ
นิเวศน์ชื่อนาข้าวพันธุพ์ ื้นเมืองในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมจังหวัดเลย

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี

√

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

200,000

ใช้จริง

160,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

สกอ.

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

มีความหลากหลายของพืช
สมุนไพรและผักพื้นบ้านและ
การใช้ประโยชน์จานวนไม่
น้อยกว่า 30 ชนิด ในตาบล
นาอ้อ อาเภอเมือง จังหวัด
เลย

5. ศึกษาฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ
ของสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
บางชนิด จานวน 10 ชนิด
ได้แก่ แคหางค่าง หนามพะย่า
ลิ้นไม้ อีหอม ผักใส่ สะข่าน
พลูคาว ผักคราด อิแงะ และ
บักแข่น
6. จัดทาฐานข้อมูล เพือ่ เป็น
องค์ความรู้พืชสมุนไพรท้องถิ่น
ในชุดสารับ/ตารับอาหาร
ท้องถิ่นเพื่อการประชาสัมพันธ์
โดยวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บ
ข้อมูลอาหารท้องถิ่น การ
ประกอบอาหารท้องถิ่น การ
จัดสารับ/ตารับอาหารท้องถิ่น
และออกแบบระบบฐานข้อมูล
อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ

1. เพื่อศึกษาประวัติแปลง
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาแปลงข้าวพันธุ์
พื้นเมืองในการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดเลย

1. ศึกษาภูมินิเวศประวัติชื่อ
นาข้าวพันธุพ์ ื้นเมืองในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม พื้นที่ที่ปลูกข้าว
พันธุ์เมืองแสดงตามลักษณะ
ภูมินิเวศเพื่อการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
เลย ในการสารวจภูมินิเวศ
แปลงข้าวพื้นเมืองในพื้นที่
เป้าหมาย คือ ตาบลด่านซ้าย
ตาบลกกสะทอน และตาบล

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รศ.ดร.รัตนา
แสงสว่าง และ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ

เป็น
โครงการวิจัยที่
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากสานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
ประเด็นความ
หลากหลาย
ชีวภาพ
2

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เลยวังไสย์
2. สร้างแบบจาลองภูมินิเวศ
สามมิติแบบดิจิตอลของพื้นที่
ตาบลด่านซ้าย
ตาบลกกสะทอน และตาบล
เลยวังไสย์ดิจิตอล โดยนาไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์
“www.riceloei.com” และ
โปรแกรมบนมือถือ “Rice
Loei App”
3

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

การวิเคราะห์แร่ธาตุในผักพื้นบ้านจังหวัดเลย

√

200,000

160,000

สกอ.

1. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณแร่ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ธาตุในผักพื้นบ้านจังหวัดเลย
2. เพื่อหาแนวทางการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้าน
จังหวัดเลย สู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลและ
ชุดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์
ความหลากหลายในผัก
พื้นบ้านจังหวัดเลย

อ.นิรมล ศรีชนะ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เป็น
โครงการวิจัยที่
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากสานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
ประเด็นความ
หลากหลาย
ชีวภาพ

4

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารพื้นบ้าน
ไทเลย

√

200,000

160,000

สกอ.

1. เพื่อศึกษาและรวบรวม
อาหารพื้นบ้านไทเลย
ประเภทต่างๆ
2. เพื่อศึกษาภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้าน
ไทเลย

รศ.จันทร์แจ่ม
ดวงอุปะ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เป็น
โครงการวิจัยที่
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากสานักงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

3

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3. เพื่อจัดทาฐานข้อมูล และ
ชุดความรู้อาหารพื้นบ้านไท
เลย

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
ประเด็นความ
หลากหลาย
ชีวภาพ

5

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้าน
จังหวัดเลยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

√

200,000

160,000

สกอ.

1. เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ผักพื้นบ้านใน จังหวัดเลย
2. ศึกษาภูมิปัญญา การ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ของผักพื้นบ้านในวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม
ชุมชนของจังหวัดเลย
3. เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
และชุดความรู้เพื่อสืบทอด
ภูมิปัญญาการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ผักพื้นบ้านในจังหวัดเลย

อยู่ระหว่างดาเนินการ

อ.อุทิศาวดี คา
จุมพล
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เป็น
โครงการวิจัยที่
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากสานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
ประเด็นความ
หลากหลาย
ชีวภาพ

6

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

คุณลักษณะประจาพันธุ์และเครื่องหมาย
โมเลกุลติดตามการทนแล้งในข้าวพันธุ์
พื้นเมือง ในจังหวัดเลย

√

250,000

200,000

สกอ.

1. เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการปรับตัวของข้าวพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองแต่ละสายพันธุ์
ต่อสภาวะแล้ง
2. เพื่อหากลไกของยีนที่
เกี่ยวข้องกับการทนแล้งใน
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัด
เลยที่ถูกคัดเลือก

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผศ.ดร.สุปราณี
สิทธิพรหม และ
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เป็น
โครงการวิจัยที่
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากสานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
4

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3. วิเคราะห์การแสดงออก
ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการทน
แล้งในข้าวพันธุพ์ ื้นเมืองใน
จังหวัดเลยที่ ถูกคัดเลือก
4. เพื่อสร้างเครื่องหมาย
โมเลกุลติดตามลักษณะทน
แล้งของพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
7

สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รวม 7 โครงการ

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
ของต้นยางนาในอาเภอภูหลวง จังหวัดเลย

√

รวมงบประมาณ

278,250

-

สกอ.

1. เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยา
และภูมินิเวศของต้นยางนา
2. เพื่อสารวจและจัดทา
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ต้นยางนา
3. เพื่อศึกษาแนวทางการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ต้นยางนา
4. เพื่อจัดทาชุดความรู้และ
เผยแพร่ชุดความรู้ให้กับ
ชุมชนและเยาวชนในพื้นที่

หมายเหตุ
ประเด็นความ
หลากหลาย
ชีวภาพ

ยังไม่มีการดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2559 เนื่องจาก
สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั
ประเด็นยางนาประจาปี
งบประมาณ 2559 ไปยัง
สานักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว
แต่ไม่มีการแจ้งอนุมัติ
งบประมาณหรือให้ดาเนินการ
ใดๆ ต่อ

อ.ปิยะนุช เหลือ
งาม
คณะครุศาสตร์

1,559,250

5

ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ชุดโครงการความหลากหลายและการใช้
ประโยชน์ของพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านใน
ชุดสารับ/ตารับอาหารท้องถิ่น
โครงการย่อย 4 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกจากพืชสมุนไพร
ท้องถิ่นและผักพื้นบ้านเพื่อเป็นประโยชน์ใน
ชุดสารับ/ตารับอาหาร

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี
√

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
303,476

ใช้จริง
242,778

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน
ตาบลนาอ้อ อาเภอเมือง
จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระของพืชสมุนไพรและ
ผักพื้นบ้านในเขตตาบลนา
อ้อ อาเภอเมือง จังหวัดเลย
3. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ
สารประกอบฟีนลิกจากพืช
สมุนไพรและผักพื้นบ้านใน
เขตตาบลนาอ้อ อาเภอเมือง
จังหวัดเลย

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จากการศึกษากลุ่มชนิดของผัก อ.วิไลวรรณ สิมเชื้อ
ที่มีปริมาณสารฟีนอลิกและ
คณะวิทยาศาสตร์
สารฟลาโวนอยด์ในระดับสูง
และเทคโนโลยี
กลาง และต่า สามารถจัดกลุ่ม
ได้ดังนี้
1. กลุ่มที่มีปริมาณฟีนอลิก
และฟลาโวนอยด์สูงได้แก่ ดอก
ปู่ย่า ยอดปูย่ ่า แคหางค่าง ลิ้น
ฟ้า และผักชีไร่
2. กลุ่มที่มีปริมาณฟีนอลิก
และฟลาโวนอยด์ปานกลาง
ได้แก่ ผักคาวตอง ผักคราด ใบ
หมาน้อย และใบมะระ
3. กลุ่มที่มีปริมาณฟีนอลิก
และฟลาโวนอยด์ต่าได้แก่ อี
หอม สะค้าน มะแขว่น และผล
มะระ การดาเนินงานวิจยั
เป็นไปตามแผนงานวิจัยและ
คิดสัดส่วนที่ดาเนินไปแล้ว
มากกว่าร้อยละ 50

6

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ชุดโครงการความหลากหลายและการใช้
ประโยชน์ของพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านใน
ชุดสารับ/ตารับอาหารท้องถิ่น
โครงการย่อย 2 ภูมปิ ัญญาการใช้ประโยชน์
จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านในชุดตารับ/
ตารับอาหารท้องถิ่น ตาบลนาอ้อ อาเภอ
เมือง จ.เลย

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี
√

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
272,580

ใช้จริง
218,064

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน
ตาบลนาอ้อ อาเภอเมือง
จ.เลย
2. เพื่อรวบรวมตารับและ
สารับอาหารจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ใช้พืชสมุนไพรและ
ผักพื้นบ้าน
3. เพื่อพัฒนาตารับและ
สารับอาหารท้องถิ่นที่ใช้พืช
สมุนไพรและผักพื้นบ้านให้
ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลัก
โภชนาการในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เป้าหมายตามแผนแม่บท
อพ.สธ.-มรภ.เลย
มีสูตรอาหารจากพืช
สมุนไพรและผักพื้นบ้านจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้านจานวนไม่
น้อยกว่า 10 สูตร และสูตร
ตารับและสารับอาหาร
ท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและ
ผักพื้นบ้านที่ได้มาตรฐาน
ตามหลักโภชนาการ จานวน
ไม่น้อยกว่า 10 สูตร

ผลการดาเนินงาน
1. ได้ตารับและสารับอาหารที่
ได้มาตรฐาน 12 สารับและ
ตารับ
2. ทดลองจากตารับและสารับ
ที่ได้จากภูมิปัญญาชาวบ้านโดย
ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้รู้ด้าน
อาหารทาการทดลองตารับ
และสารับอาหารท้องถิ่นจาก
พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
จานวน 3 ครั้ง

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผศ.ประภาศรี
เติมสายทอง
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

3

สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

นิเวศวิทยา สัณฐานวิทยา และการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าไม้ยางนาเมื่อใช้
Azotobacter ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ผลิต IAA

4

สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ามันจาก
ต้นยางนา

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี

งบประมาณ (บาท)

ไม่มี
√

เสนอขอ
458,390

ใช้จริง
-

√

151,200

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

สกอ.

1. เพื่อสารวจ ศึกษา
นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย
พันธุ์ และปัจจัยที่เกีย่ วข้อง
ต่อการเจริญของต้นยางนา
และเก็บรวบรวมพันธุย์ างนา
2. ศึกษาสัณฐานวิทยา และ
ระบุสายพันธุ์โดยใช้เทคนิค
ทางอณูชีววิทยาของยางนาที่
ปลูกภายในศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดขอนแก่น
3. ศึกษาการเจริญเติบโต
ของต้นกล้าไม้ยางนาเมื่อใช้
Azotobacter ที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการผลิต
IAA เพื่อนาปลูกเพื่อการ
ขยายพันธุ์ในจังหวัดเลย

ยังไม่มีการดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2559 เนื่องจาก
สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั
ประเด็นยางนาประจาปี
งบประมาณ 2559 ไปยัง
สานักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว
แต่ไม่มีการแจ้งอนุมัติ
งบประมาณหรือให้ดาเนินการ
ใดๆ ต่อ

ดร.มาริษา เดอ
เบลส์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สกอ.

1. เพื่อสนองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
อพ.สธ.
2. เพื่อศึกษาปริมาณน้ามัน
จากต้นยางนาที่มีลักษณะ
ทางกายภาพแตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
ปริมาณน้ามันยางนา

ยังไม่มีการดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2559 เนื่องจาก
สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั
ประเด็นยางนาประจาปี
งบประมาณ 2559 ไปยัง
สานักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว

ผศ.ดร.สุรจิตร์
พระเมือง
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แต่ไม่มีการแจ้งอนุมัติ
งบประมาณหรือให้ดาเนินการ
ใดๆ ต่อ
รวม 4 โครงการ

รวมงบประมาณ

1,185,646
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ชุดโครงการความหลากหลายและการใช้
ประโยชน์ของพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านใน
ชุดสารับ/ตารับอาหารท้องถิ่น
โครงการย่อย 3 ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร
ท้องถิ่นและผักพื้นบ้านในชุดสารับ/ตารับ
อาหาร ตาบลนาอ้อ อาเภอเมือง จ.เลย

รวม 1 โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี
√

ไม่มี

รวมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
259,875

ใช้จริง
207,900

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อศึกษาบริบทของพืช
สมุนไพรท้องถิ่นและผัก
พื้นบ้านในชุดสารับ/ตารับ
อาหาร ตาบลนาอ้อ อาเภอ
เมือง จังหวัดเลย
2. เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์การเรียนรู้ฤทธิ์ตา้ น
อนุมูลอิสระและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคจากพืช
สมุนไพรท้องถิ่นและผัก
พื้นบ้านในชุดตารับ/สารับ
อาหาร ตาบลนาอ้อ อาเภอ
เมือง จังหวัดเลย
3. เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร
ท้องถิ่นและผักพื้นบ้านในชุด
สารับ/ตารับอาหาร ตาบล
นาอ้อ อาเภอเมือง จังหวัด
เลย

ผลการดาเนินงาน
ได้ดาเนินการพัฒนาระบบ
ตามที่ทีมงานนักวิจยั ได้
ดาเนินการวิเคราะห์
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหา อยู่ระหว่าง
การพัฒนาระบบและระบบได้
ดาเนินการพัฒนาไปแล้วคิด
เป็นร้อยละ 40 ของงานวิจัย

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นางสาวขนิษฐา
ชั้นงาม และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

259,875
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

สร้างจิตสานึกและอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชและ
ส่งเสริมกิจกรรมโครงการตามแนว
พระราชดาริ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี
√

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
50,000

ใช้จริง
50,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อจัดประชุม อบรม
และบริการวิชาการสร้าง
จิตสานึกและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและส่งเสริม
กิจกรรมตามแนว
พระราชดาริ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการ
ร่วมสนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเลย
หน่วยงานราชการ และ
โรงเรียน ตลอดจน อาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การสนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.) และ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จัดอบรมวันที่ 18 มีนาคม
สถาบันวิจยั และ
2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2
พัฒนา
อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้
ความรู้เรื่องแนวทางการสนอง
พระราชดาริ อพ.สธ. ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์
เจริญทรัพย์ เลขานุการ
คณะกรรมการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
และรองหัวหน้าสานักงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากร มี
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 223 คน
ประกอบด้วย
1. คณาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จานวน 15 คน
2. นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ทั้ง 5 คณะ จานวน
11

ลาดับ

2

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ชื่อโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี

√

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

25,000

ใช้จริง

25,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ตระหนักถึงความสาคัญของ
การสนองพระราชดาริของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เป้าหมายตามแผนแม่บท
อพ.สธ.-มรภ.เลย
มีผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทั้งภายในและ
ภายนอก จานวน 150 คน
ได้แก่ บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเลย หน่วยงาน
ราชการ และโรงเรียน
ตลอดจน อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

142 คน
3. บุคลากรของเทศบาล
จานวน 12 คน
4. บุคลากรของอบต.
จานวน 21 คน
5. บุคลากรของโรงเรียนใน
อาเภอเมืองเลย จานวน 8 คน
6. บุคลากรของหน่วยงาน
ราชการในจังหวัดเลย จานวน
25 คน

1. เพื่อจัดประชุม อบรม
และจัดกิจกรรมการปลูกไผ่
ขยายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
สานักงาน วัสดุการเกษตร
วัสดุงานบ้านงานครัว และ
วัสดุอื่น ๆ ในการดาเนิน
โครงการและการปฏิบัติงาน
เป้าหมายตามแผนแม่บท

จัดอบรม 7 เมษายน 2559 ณ
ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริ ชั้น 4 อาคาร 20
และศูนย์ฝึกเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากไผ่ และ
กิจกรรมปลูกไผ่ จานวน 16
ชนิด ได้แก่ ไผ่กิมซุ่ง ไผ่หม่าจู
ไผ่หวาน ไผ่ตง ไผ่ข้าวหลาม

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
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3

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ชื่อโครงการ

การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี

√

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

536,800

ใช้จริง

536,800

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

อพ.สธ.-มรภ.เลย
เพื่อรวบรวมและขยายพันธุ์
ไผ่ เพื่อจัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และมีพันธุ์ไผ่
ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด

ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่เหลือง ไผ่หก
ไผ่เฮี๊ยะ ไผ่บงหวาน ไผ่คะมะ
ไผ่เลี้ยง ไผ่แฮน ไผ่ไร่ และไผ่
สามฤดู ปลูกจานวน 60 ต้น
มีนักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ เข้าอบรมจานวน 62
คน

1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ใน
เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสืบทอดการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีขั้นพื้นฐานได้
เป้าหมายตามแผนแม่บท
อพ.สธ.-มรภ.เลย
นักศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนตารวจตะเวน
ชายแดนในจังหวัดเลย
จานวน 620 คน

ได้ดาเนินกิจกรรมสาเร็จตาม
กาหนดการกลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและนักเรียนจานวน
619 คน คิดเป็นร้อยละ 98.8
และประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา ร้อยละ 92.8 จัด
กิจกรรมระหว่างวันที่ 16
กุมภาพันธ์ - 8 เมษายน 2559
ประกอบด้วย
1. โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า
อ.ปากชม
2. โรงเรียน ตชด.บ้านนานก
ปีด อ.ปากชม
3. โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พา
เบิล อ.ปากชม
4. โรงเรียน ตชด.บ้านวังชมภู
อ.เอราวัณ
5. โรงเรียน ตชด.บ้านหนอง
แคน อ.นาด้วง
6. โรงเรียน ตชด.บ้านนาปอ
อ.นาแห้ว

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผศ.ดร.กัลยา
ยศคาลือ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
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หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

7. โรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฏร์
บารุง อ.ด่านซ้าย
8. โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว
อ.ด่านซ้าย
องค์ความรู้ที่นักศึกษาได้รับคือ
มีพื้นฐานความรู้การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ ร่วมแก้ไขปัญหา
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้การทางานร่วมกับ
ชุมชน โรงเรียน
4

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ชุดโครงการความหลากหลายและการใช้
ประโยชน์ของพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านใน
ชุดสารับ/ตารับอาหารท้องถิ่น
โครงการย่อย 1 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของ
พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านในชุดตารับ/
ตารับอาหารท้องถิ่น ตาบลนาอ้อ อาเภอ
เมือง จ.เลย

√

245,853

122,927

สกอ.

1. เพื่อศึกษาความหลาก
ชนิดของพืชสมุนไพรและผัก
พื้นบ้าน ตาบลนาอ้อ อาเภอ
เมือง จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาการใช้
ประโยชน์ตามพฤกษศาสตร์
พื้นบ้านของพืชสมุนไพรและ
ผักพื้นบ้าน ตาบลนาอ้อ
อาเภอเมือง จังหวัดเลย

1. ศึกษาบริบท สารวจชนิด ลง
พื้นที่เก็บตัวอย่างของชุมชน
ตาบลนาอ้อ
2. ศึกษาความหลากชนิดพบ
พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
จานวน 63 ชนิด
3. ศึกษาข้อมูลการใช้
ประโยชน์จาพืชสมุนไพรและ
ผักพื้นบ้านโดยจาแนกการใช้
ประโยชน์ของพืชใน
ชีวิตประจาวัน พบการใช้
ประโยชน์ที่หลากหลาย
โดยเฉพาะด้านการใช้
ประโยชน์เป็นพืชอาหารในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ผศ.ดร.สุปราณี
สิทธิพรหม
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

5

สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

การศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เรื่องยางนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนบ้าน
ติ้ว เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย

รวม 5 โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี

ไม่มี
√

รวมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
247,500

ใช้จริง
-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

สกอ.

1. เพื่อดาเนินงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสนอม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2. เพื่อสารวจรวบรวมข้อมูล
ยางนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในชุมชนบ้านติ้ว เทศบาล
เมืองเลย จังหวัดเลย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เรื่องยาง
นาโดยชุมชนมีส่วนร่วม ใน
ชุมชนบ้านติ้ว เทศบาลเมือง
เลย จังหวัดเลย

ยังไม่มีการดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2559 เนื่องจาก
สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั
ประเด็นยางนาประจาปี
งบประมาณ 2559 ไปยัง
สานักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว
แต่ไม่มีการแจ้งอนุมัติ
งบประมาณหรือให้ดาเนินการ
ใดๆ ต่อ

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อ.นพพล แก่งจาปา
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1,105,153

รวมทั้งสิ้น....4....กิจกรรม จานวน.....17.....โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น......4,109,924.……บาท
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