สรุปผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-มรร.)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
ลาดับ
1.

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราช
นครินทร์

ชื่อโครงการ
1.โครงการวิจัยฤทธิ์ของ
สารสกัดจาดเปลือกมังคุด
ขมิ้น และสาบเสือในการ
ต่อต้านเชื้อราสาเหตุของ
โรคแอนเทรคโนส
และโรคขั้วผลเน่าใน
มะม่วงพันธุ์ น้าดอกไม้

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี


ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
441,750

ใช้จริง
409,800

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ประจาปี 2559

1. เพื่อศึกษาวิธีการ
สกัดสาระสาคัญด้วย
ตัวทาละลายที่
เหมาะสมเพื่อนาไปใช้
ในการศึกษาการยับยั้ง
เชื้อราสาเหตุของโรค
มะม่วงทดแทนการใช้
สารเคมี
2.เพื่อศึกษาฤทธิ์ของ
สารสกัดที่มีต่อการ
เจริญของเชื้อรา
Colletorrichum
gloeosprioides,
Lasiodiplodia
theobromae และ
Dothiorella
dominicana ที่ก่อ
โรคในมะม่วง
พันธุ์น้าดอกไม้บน
อาหารเลี้ยงเชื้อ

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2559 สนองพระราชดาริโดย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผลการดาเนินงาน
-โครงการแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 80

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นางอภิรดี
เมืองเดช/
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หน้า 1

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
2.โครงการวิจัยการ
อนุรักษ์พันธุข์ ้าวป่าและ
ข้าวพื้นเมืองเพื่อการใช้
ประโยชน์ในชุมชน
อาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี


ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
924,500

ใช้จริง
739,600

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ประจาปี 2559

1.เพื่อศึกษาลักษณะ
ทางชีววิทยาและความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของข้าว
พื้นเมืองและข้าวป่า
และศึกษาแนวทางการ
ใช้ประโยชน์และ
อนุรักษ์พันธุข์ ้าว
พื้นเมืองและข้าวป่าใน
พื้นที่ชุมชน
1.เพื่อวิจัยและพัฒนา
สินค้าเกษตรกลุ่ม
มะม่วงให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยภายใต้
ระบบเทคโนโลยี
สะอาด (clean
technology) และ
ระบบการผลิตเกษตรดี
ที่เหมาะสม (Good
Agriculture
Practices)
1.เพื่อศึกษาความ
หลากหลายของพืช
สมุนไพรที่ใช้เป็น
เครื่องสาอางในจังหวัด

3.โครงการวิจัยการวิจยั
และพัฒนามะม่วง
ปลอดภัยภายใต้ระบบ
เทคโนโลยีสะอาดและ
ระบบการ
ผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม



394,200

315,360

งบประมาณ
ประจาปี 2559

4.โครงการวิจัยการบูรณา
การภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ความหลากหลายของพืช
สมุนไพรที่ใช้เป็น



928,300

724,640

งบประมาณ
ประจาปี 2559

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2559 สนองพระราชดาริโดย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-โครงการแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 80

นางพิชญสิณี
อริยธนะก
ตวงศ์
นายวัชรากร
พาหะนิชย์/
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

-โครงการแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 80

นายทวีทรัพย์
เจือพานิช
นางสาวดวง
พร ภู่ผะกา/
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

-โครงการแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 80

นางสาวดวง
พร ภู่ผะกา/
คณะ
วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ

หน้า 2

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

เครื่องสาอางสู่การพัฒนา
เป็นนวัตกรรมใหม่ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
ฉะเชิงเทรา
2.เพื่อศึกษาการใช้
สมุนไพรเป็น
เครื่องสาอางนาไปสู่
การสร้างต้นแบบที่
สามารถนาไป ผลิตใน
เชิงการค้าได้
3.เพื่ออนุรักษ์ความ
หลากหลายและการใช้
พืชสมุนไพรเป็น
เครื่องสาอาง
4.เพื่อพัฒนานวัตกรรม
เครื่องสาอางที่เป็น
นวัตกรรมใหม่สาหรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้
ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกระทรวง
อุตสาหกรรมสู่การ
จาหน่ายเชิงพาณิชย์
5.เพื่อเป็นการเผยแพร่
องค์ความรู้สู่การ
จัดการเรียนการสอน
การวิจยั และการเสริม
ความเข้มแข็งใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2559 สนองพระราชดาริโดย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

และเทคโนโลยี

หน้า 3

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

5.โครงการวิจัยนวัตกรรม
การปลูกข้าวสายพันธุ์
ดั้งเดิมของจังหวัด
ฉะเชิงเทราแบบเกษตร
อินทรีย์



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

613,500

ใช้จริง

490,800

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
ประจาปี 2559

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บัณฑิต และหลักสูตร
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต รวมทั้ง
กลุ่มผู้ประกอบการการ
ผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางจากพืช
สมุนไพร
1.เพื่อศึกษารูปแบบ
-โครงการแล้วเสร็จ
นวัตกรรมการปลูกข้าว ตามเวลาที่กาหนด
อินทรีย์ของเกษตรกร ร้อยละ 80
ในตาบลเสม็ดใต้
อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.เพื่อศึกษาข้าวสาย
พันธ์ดั่งเดิมในตาบล
เสม็ดใต้ อาเภอบาง
คล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
3.เพื่อนารูปแบบ
นวัตกรรมเกษตรข้าว
อินทรีย์ทดลองปลูก
ข้าวในแปลงนาข้าว
4.เพื่อศึกษาต้นทุนการ
ผลิตข้าวอินทรียก์ ับ
ความต้องการของ

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2559 สนองพระราชดาริโดย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นางเกวลิน
อัครเดชเรือง
ศรี /คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หน้า 4

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตลาดผู้บริโภค
รวม 5 โครงการ

3,302,250

2,680,200

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

ลาดับ
1

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราช
นครินทร์

ชื่อโครงการ
โครงการวิจัยการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ระบบ
ฐานข้อมูลสายพันธุ์ขา้ ว
ออนไลน์ที่ปลูกในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

รวม 1 โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี


ไม่มี

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ
487,400

ใช้จริง
389,920 งบประมาณ
ประจาปี 2559

487,400

389,920

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาระบบ
-โครงการแล้วเสร็จ
ฐานข้อมูลสายพันธุ์ขา้ ว ตามเวลาที่กาหนด
ออนไลน์ที่ปลูกใน
ร้อยละ 80
จังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2559 สนองพระราชดาริโดย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

นางพิภัทรา สิ
มะโรจนา
นายธรรมรัตน์
สิมะโรจนา /
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หน้า 5

