ตารางสรุปผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อโครงการ

154

การสํารวจและจัดทําแผนที่เส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติระยะไกลในพื้นที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เกาะแสมสาร อําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ
เสนอขอ
450,000

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง
61,032

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
ทุนอุดหนุน
การวิจยั
งบประมาณ
เงินรายได้
(เงินอุดหนุน
รัฐบาล)
ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2559
(เพิ่มเติม)
มหาวิทยาลั
ยบูรพา

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ดร.
เส้นทางเดินศึกษา
ในพื้นที่ศึกษา และได้รับการ
เกรียงศักดิ์
ธรรมชาติระยะไกล
พราหมณพันธุ์
รายชื่อพรรณไม้บริเวณ อนุมัติให้ขยายระยะเวลา
ดําเนินการและจัดส่งรายงาน
สํานักบริการ
เส้นทางเดินศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑
วิชาการ
ธรรมชาติระยะไกล
มหาวิทยาลัย
แผนที่เส้นทางเดินศึกษา มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
บูรพา
ธรรมชาติระยะไกลด้วย
เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ
พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ
จัดทําโป่งดินเทียมให้แก่
สัตว์ป่าและผีเสื้อ
บริเวณเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ
ระยะไกล หรือบริเวณ
ใกล้เคียง

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

1.
2.
3.

4.

หมาย
เหตุ

หน้า 1

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
ลาดับ
1

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อโครงการ
ความผันแปรตามฤดูกาลของประชาคมปู
น้ําเค็มในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ
เสนอขอ
380,000

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง
300,000

แหล่งที่มา
เป้าหมายตามแผนแม่บท/
ของ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
งบประมาณ เพื่อศึกษาโครงสร้างของ
แผ่นดิน
ประชาคมปูน้ําเค็ม ที่มี
(วช.)
ความสัมพันธ์กับความผัน
แปรตามฤดูกาลและสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเน้นศึกษาในประชากร
ของปูใบ้หลังเต่า A.
intergerrimus ซึ่งพบเป็นปู
ชนิดเด่นจากการวางลอบดัก
ปูในบริเวณแนวชายฝั่งทะเล
และแนวปะการังของหมู่
เกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ
จ. ชลบุรี

บุคคล/
หมาย
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
เหตุ
รับผิดชอบ
จากการสํารวจประชากรของปูใบ้ รศ.ดร.นงนุช
หลังเต่า Atergatis
ตั้งเกริกโอฬาร/
intergerrimus บริเวณแนว
คณะวิทยาศาสตร์
ปะการังของหมู่เกาะแสมสาร ใน
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558
ถึงเดือนกันยายน 2559 ได้
ตัวอย่างปูใบ้หลังเต่าทั้งสิ้น 62
ตัว เป็นปูเพศผู้ 39 ตัว ปูเพศเมีย
22 ตัว และปูเพศเมียไข่ติด 2 ตัว
โดยคิดเป็นอัตราส่วนปูเพศผู้ต่อปู
เพศเมียเท่ากับ 1.7:1.0 ปูที่พบ
ทั้งหมดมีขนาดความกว้างและ
ความยาวของกระดองเฉลี่ย
เท่ากับ 95.55±9.87 และ
60.60±6.42 มิลลิเมตร
ตามลําดับ โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ขนาดความกว้างและความยาว
ของกระดองในปูเพศผู้
90.93±9.60 และ 57.59±6.35
มิลลิเมตร และในปูเพศเมีย
เท่ากับ 98.83±8.80 และ
62.72±5.64 มิลลิเมตร
ตามลําดับ พบความสัมพันธ์
ระหว่างความกว้างของกระดอง

หน้า 2

ลาดับ

2

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อโครงการ

ความหลากชนิดของสัตว์กลุ่มหอยใน
จังหวัดสระแก้ว (สนองพระราชดําริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ
เสนอขอ

420,000

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง

420,000

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

(carapace width, CW) กับ
ความยาวของกระดอง
(carapace length, CL) ในปูใบ้
หลังเต่า เป็นแบบสมการเส้นตรง
โดยมีสมการความสัมพันธ์คือ
CL = 0.6495 (CW) - 1.4862,
R2 = 0.9961 จํานวนประชากร
ของปูใบ้หลังเต่า ที่ได้จากบริเวณ
เกาะแรดและเกาะปลาหมึกมี
จํานวนใกล้เคียงกันและมากกว่า
จํานวนปูทพี่ บบริเวณหาดลูกลม
เกาะแสมสาร
- ศึกษาความหลากชนิดของ พบหอยทากบก 12 วงศ์
ผศ. พงษ์รัตน์
หอยน้ําจืดและหอยทากบกที่ (families) 24 สกุล (genera) 42 ดํารงโรจน์วัฒนา
พบในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ชนิด (species) และหอยน้ําจืด
-ศึกษาการกระจายและ
5 วงศ์ (families) 7 สกุล
ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ (genera) 10 ชนิด (species)
ของสัตว์กลุ่มหอยที่พบใน
โดยในการศึกษาครั้งนี้คาดว่า
พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
หอยทากจิว๋ ในสกุล Georissa
เปรียบเทียบกับพื้นที่
และสกุล Gyliotrachela ที่พบ
ใกล้เคียงในภาคตะวันออก
น่าจะเป็นหอยทากจิว๋ ชนิดใหม่
-เพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่าง
ของโลก
และข้อมูลของหอยที่พบใน
พื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวมทั้ง
นําผลที่ได้มาใช้ประโยชน์ใน

หน้า 3

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

การพัฒนาฐานข้อมูลและ
องค์ความรู้เกี่ยวกับหอย
และนําองค์ความรู้ที่ได้
ถ่ายทอดสู่ชุมชนในพื้นที่
3

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ความหลากชนิดของสัตว์กลุ่มหอยใน
จังหวัดปราจีนบุรี (สนองพระราชดําริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)



740,000

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

740,000

งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)

-ศึกษาความหลากชนิดของ
หอยน้ําจืดและหอยทากบกที่
พบในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
-เพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่าง
และข้อมูลของหอยที่พบใน
พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
รวมทั้งนําผลที่ได้มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้
เกี่ยวกับหอย และนําองค์
ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน
ในพื้นที่
-เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับความหลากชนิดของ
หอยในประเทศไทย สําหรับ
การศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ และ
การวิจยั อื่น ๆ เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป

สํารวจพบหอยน้าํ จืดสัตว์กลุ่ม
ผศ. พงษ์รัตน์
หอยในบริเวณพื้นที่จังหวัด
ดํารงโรจน์วัฒนา
ปราจีนบุรี ทั้งสิ้น 18 วงศ์ 26
สกุล 31 ชนิด แบ่งเป็นหอยฝา
เดียวที่อาศัยอยู่ในน้ําจืด
(freshwater snails: FS) 7 วงศ์
10 สกุล 12 ชนิด หอยทากบก
(land snails: LS) 7 วงศ์ 10
สกุล 12 ชนิดหอยสองฝาน้ําจืด
(freshwater Bivalves: FB)
จํานวน 4 วงศ์ 6 สกุล 7 ชนิด
โดยในการศึกษาครั้งนี้คาดว่า
หอยฝาเดียวในสกุล Stenothyra
น่าจะเป็นหอยชนิดใหม่ของโลก
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องของหอย
ดังกล่าว

หน้า 4

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

4

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของชันโรง
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
จังหวัดพิษณุโลก

5

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การสํารวจ เก็บรวบรวมและอนุรักษ์ขา้ ว
พื้นเมืองในอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


เสนอขอ
387,000



449,955

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
ใช้จริง
130,000 งบประมาณ
(ยังไม่สิ้นสุด แผ่นดิน
โครงการ) (วช.
เพิ่มเติม)

งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

449,955

งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)
(เพิ่มเติม)

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1. เพื่อทราบชนิดของชันโรง ลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน
ผศ.ดร.ชูตา
ที่แพร่กระจายในพื้นที่
CoxI ของตัวอย่างชันโรงทั้งหมด บุญภักดี
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลง
1 ชนิด มีขนาด 700 คู่เบส ที่ไม่มี ภาควิชาชีววิทยา
หลวง จังหวัดพิษณุโลก
ความแตกต่างกัน โดยยีน CoxI
คณะ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ของชันโรงรุ่งอรุณที่ศึกษามีความ วิทยาศาสตร์
ลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน เหมือนสูงสุดกับ Melipona
มหาวิทยาลัย
CoxI ของชันโรงแต่ละชนิด bicolor ซึ่งเป็นชันโรงที่พบใน
บูรพา
และความหลากหลายทาง
ทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งปรากฏอยู่ใน
พันธุกรรมของชันโรงที่เก็บ ฐานข้อมูล GenBank ปัจจุบัน
รวบรวมได้จากพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อจัดทํารูปแบบอัต
ลักษณ์ในระดับชนิดหรือสาย
พันธุ์ของชันโรงที่สํารวจพบ
ในพื้นที่ทุ่งแสลงหลวง
จังหวัดพิษณุโลก
1. เพื่อสํารวจและเก็บ
- สํารวจเก็บรวบรวมเมล็ดข้าว
ดร.วาสินี
รวบรวมพันธุกรรมข้าว
พันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ของอําเภอ พงษ์ประยูร
พื้นเมือง
พนัสนิคม
2. เพื่อศึกษาลักษณะการ
ซึ่งเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน
เจริญเติบโตของข้าวพันธุ์
วิจัยตามที่เสนอไว้ใน
พื้นเมือง
โครงการวิจัย
3. เพื่อศึกษาลักษณะ
สัณฐานวิทยาของข้าวพันธุ์
เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

หมาย
เหตุ

หน้า 5

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

พื้นเมือง
6

สถาบันวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การให้บริการเชิงนิเวศของเอคไคโนเดิร์ม
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (สนอง
พระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี)



896,500

806,850

งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)

7

สถาบันวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ความผันแปรตามฤดูกาลและลักษณะทาง
พันธุกรรมของประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๒



705,000

450,000

งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อการสํารวจความ
หลากหลายทางชนิด สํารวจ
สถานภาพปัจจุบัน ความ
หลากหลายทางชนิดและ
ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงเชิง
ประชากร และการให้บริการ
เชิงนิเวศของเอคไคโนเดิร์ม
บริเวณพื้นที่ปกปักอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่
เกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
1. เพื่อสนองพระราชดําริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

- สํารวจและเก็บข้อมูลตามสถานี ดร. สุเมตต์
ทีกําหนดไว้ ๔ สถานี โดยการวาง ปุจฉาการ
สายเทประยะทาง ๑๐๐ เมตร
แล้วดําน้ําสํารวจเอคไคโนเดิร์ม
ทําการสํารวจ ๒ เดือน/ครั้ง
ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๕๘ ถึงเดือน
กันยายน ๕๙ รวม ๖ ครั้ง

มหาวิทยาลัยบูรพา

- การ
ดําเนิน
การ
วิจัยยัง
ไม่แล้ว
เสร็จ

ดร.ขวัญเรือน
ศรีนุ้ย/
สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล
ดร.วันศุกร์ เสนา
นาญ / ภาควิชา
วาริชศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

หน้า 6

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

8

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว

การสํารวจหาตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์
คาเรียของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis
viverrini ในปลาน้ําจืดในจังหวัดสระแก้ว

9

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว

การรวบรวม อนุรักษ์และประเมินพันธุ์
กุหลาบที่เหมาะสมกับการปลูกในจังหวัด
สระแก้ว [ภายใต้โครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)]

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


เสนอขอ
250,000

ใช้จริง
93891.09



209,000

209,000

งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)
(เพิ่มเติม)

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1.เพื่อสนองพระราชดําริ
1.ทราบสภาวะการแพร่กระจาย น.ส.ภัคญาณี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม ของตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิ สุดสาร/คณะ
พืช อันเนื่องมาจาก
ใบไม้ตับ O. viverrini ในปลาน้ํา เทคโนโลยี
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ จืด พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
การเกษตร
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
2.สามารถนําข้อมูลไปใช้เชิง
มหาวิทยาลัย
ราชกุมารี
ระบาดวิทยาเพื่อวางแผนป้องกัน บูรพา วิทยาเขต
2.เพื่อสํารวจหาตัวอ่อนระยะ การติดพยาธิและลดการ
สระแก้ว
เมตาเซอร์คาเรียของพยาธิ
แพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตับ
ใบไม้ตับ Opisthorchis
ต่อไปได้
viverrini ในปลาน้ําจืดได้
จากแหล่งน้ําตามธรรมชาติ
หรือตลาดปลาในท้องถิ่น
และตลาดปลาบริเวณจุด
ผ่านแดนของจังหวัดสระแก้ว

สํานักงาน
คณะกรรม
การวิจยั
แห่งชาติ

รวบรวมและศึกษาทดสอบ
กุหลาบพันธุ์ต่างๆ ไม่น้อย
กว่า ๕๐ พันธุ์ ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

รวมรวมกุหลาบได้ ๓๐ พันธุ์ ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.
สระแก้ว

หมาย
เหตุ

นายจักรพงษ์
รัตตะมณี
คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

หน้า 7

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชน์ทรัพยากร
ลาดับ
1

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อโครงการ
ทรอสโทไคตริดส์จากระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดชลบุรี: ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการคัดแยกเพื่อจัดทํา
ฐานข้อมูลและการนําไปใช้ประโยชน์
(สนองพระราชดําริภายใต้โครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.))

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ
เสนอขอ
1,230,000

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง
899,560

แหล่งที่มา
เป้าหมายตามแผนแม่บท/
ของ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
งบประมาณ 1. เพื่อสนองพระราชดําริ
แผ่นดิน
ภายใต้โครงการอนุรกั ษ์
(วช.)
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

บุคคล/
หมาย
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
เหตุ
รับผิดชอบ
สาหร่ายทะเลที่เก็บมาศึกษา
ภาควิชาวาริช
ทั้งหมด 14 ขนิด จากบริเวณหาด ศาสตร์
เตยงาม หน้าโรงพยาบาล
คณะวิทยาศาสตร์
อาภากรเกียรติวงศ์ หาดดงตาล มหาวิทยาลัย
หาดบางเสร่ เกาะแสมสาร หาด บูรพา
บริเวณบางพระ และแหลมแท่น
จังหวัดชลบุรี ได้แก่
Acanthophora sp.,
Amphiroa sp.,
Chaetomorpha sp., Codium
sp., Colpomenia sp.,
Dictyota sp., Enteromorpha
sp., Gracilaria sp.,
Hydroclathus sp., Laurencia
sp., Padina sp., Sargussum
sp.1, Sargussum sp.2 และ
unknown พบทรอสโทไคตริดส์
22 ชนิด โดย Thraustochytrid
sp.2 มีเปอร์เซ็นต์การพบสูงสุด
(40%) รองลงมาคือ
Thraustochytrid sp.5 และ
สาหร่ายทะเลชนิด Padina sp.
มีเปอร์เซ็นต์การพบทรอสโทไค
ตริดส์สูง รองลงมาคือ

หน้า 8

ลาดับ

2

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อโครงการ

ผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต่อ
มวลชีวภาพของหญ้าทะเลบริเวณ
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ
เสนอขอ

300,800

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง

270,720

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

Sargussum sp. และ Dictyota
sp. ตามลําดับ และสาหร่ายทะเล
Enteromorpha sp. ที่เก็บจาก
หาดบริเวณบางพระไม่พบทรอสโทไคตริดส์
ส่วนการวิเคราะห์ไรโบไทป์
และกรดไขมัน อยู่ในระหว่างการ
วิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
- พบหญ้าทะเลทั้งหมด 5 ชนิด
ชองชนิด และมวลชีวภาพ
ได้แก่ Enhalus acroroides,
ของหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้ง Halodule pinifolia,
กระเบน
Halodule uninervis,
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของ Halophila ovalis และ
ดิน และน้ําบางประการใน
Halophila minor พบขึ้นเป็น
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
แปลงขนาดใหญ่
3. เพื่อวิเคราะห์
- คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิ ออกซิเจนที่ละลายใน
คุณสมบัติของดิน และน้ํา
น้ํา พีเอช ความเค็ม และความ
บางประการต่อการ
โปร่งแสงในแต่ละสถานีไม่
เปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพของ แตกต่างกัน (ตารางที่ 4 และ 5)
หญ้าทะเล
ปริมาณแอมโมเนียรวมมีคา่ อยู่
ระหว่าง 13.30±0.02 ถึง
31.44±0.02 ไมโครโมลาร์
ปริมาณไนไตร์ทมีค่าอยู่ระหว่าง
0.11±0.19 ถึง 0.21±0.20 ไม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ภาควิชาวาริช
ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

หน้า 9

ลาดับ

หน่วยงาน

3

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

3.1

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

3.2

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
โครโมลาร์ ปริมาณไนเตรทในน้ํา
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.31±0.03 ถึง
0.73±0.04 ไมโครโมลาร์ และ
ปริมาณออโธฟอสฟอรัสมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.22±0.01 ถึง
0.40±0.02 ไมโครโมลาร์ ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ปกติ
บรรลุวัตถุประสงค์

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



60,000

54,000

งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)

ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ



894,000

804,600

งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)

ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ

บรรลุวัตถุประสงค์

บุญดิศย์
วงศ์ศักดิ์

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืนของผลิตภัณฑ์
จากชันโรงในจังหวัดจันทบุรี ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและ
เครื่องหมายทางพันธุกรรมของชันโรงเพื่อ
ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
และการอนุรกั ษ์สายพันธุ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากสาร
สกัดชันชันโรง



927,000

ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ

บรรลุวัตถุประสงค์

ณัฐธัญ เจริญศรี
วิไลวัฒน์

3.3

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาร
สกัดและผลิตภัณฑ์จากชันของชันโรง



507,000

ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ

บรรลุวัตถุประสงค์

ภัทรวดี ศรีคุณ

4

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การศึกษาฤทธิ์การต้านมะเร็งของสารสกัด
ชันจากชันโรงที่เลี้ยงในสวนผลไม้ จังหวัด
จันทบุรี



450,000

417,433.22 งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)
384,400
งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)
344,520
งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)

1.เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาของสารสกัดชันจาก
ชันโรง ต่อการต้านอนุมูล

สารสกัดชันจากชันโรงที่ได้ มีฤทธิ์ ภัทรวดี ศรีคุณ
ในการต้านอนุมูลอิสระและต้าน
การอักเสบ โดยเมื่อเปรียบเทียบ

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

หมาย
เหตุ

บุญดิศย์
วงศ์ศักดิ์

หน้า 10

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อิสระและฤทธิ์ตา้ นการ
อักเสบในหลอดทดลองและ
ในเซลล์มะเร็งท่อน้ําดี
2.เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาของสารสกัดชันจาก
ชันโรง ในการต้านการ
เจริญเติบโตและการ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
ท่อน้ําดี
3.เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการออก
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาร
สกัดชันจากชันโรงกับสาร
ออกฤทธิ์สําคัญที่ทําให้
บริสุทธิ์จากชันของชันโรง

5

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

6

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การศึกษาฤทธิ์ยบั ยั้งการเจริญของ
เซลล์มะเร็งของสารสกัดชันจากชันโรงจาก
แหล่งต่างๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
โครงการวิจัยการพัฒนากัมจากเมล็ด
มะขาม เพือ่ เป็นสารยึดเกาะแบบแห้ง



450,000



409,140

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

117,608.98 งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)

410,962

งบประมาณ
แผ่นดิน

ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อพัฒนาบุคลากรอนุรกั ษ์
และพัฒนาทรัพยากร

ผลการดาเนินงาน
กับสารออกฤทธิ์สาํ คัญ αmangostin ในความเข้มข้นที่
เท่ากัน พบว่ามีฤทธิ์แตกต่างกัน
คือ สารสกัดมีฤทธิ์ตา้ นอนุมูล
อิสระสูงกว่าแต่ฤทธิ์ต้านอักเสบ
ยังสรุปได้ไม่ชัดเจนนัก ในทาง
ตรงข้าม α-mangostin แสดง
ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเซลล์มะเร็งท่อน้ําดีอย่างมี
นัยสําคัญแต่ไม่พบฤทธิ์ดังกล่าว
ในสารสกัดชันแต่อย่างใด โดยผล
ที่ได้นี้ สอดคล้องกับรายงาน
การศึกษาก่อนหน้าและสัมพันธ์
กับองค์ประกอบทางเคมีของสาร
สกัดชัน ซึ่งทั้งหมดนี้คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 50 ของงาน
ทั้งหมด
บรรลุวัตถุประสงค์

แล้วเสร็จตามแบบเสนอ
โครงการวิจัย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ดร.นภัสสร
ฉันทธํารงศิริ

ภญ.ธนิกานต์
แสงนิ่ม,

หน้า 11

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
เสนอขอ

ใช้จริง

ในตํารับยาเม็ดไดโคลฟีแนค โซเดียม

7

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว

การเจริญและพัฒนาของผลกล้วยและ
จําแนกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกล้วย
diploid triploid และ tetraploid



280,000

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

92,363.76

แหล่งที่มา
เป้าหมายตามแผนแม่บท/
ของ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
(วช.)
พันธุกรรมพืช ให้เกิด
ประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)
(เพิ่มเติม)

1.เพื่อสนองพระราชดําริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2.เพื่อศึกษาการเจริญและ
พัฒนาของผลกล้วยที่มี
จํานวนชุดโครโมโซม
diploid (2n) , triploid
(3n) และ tetraploid (4n)
จนกระทั่งบริบูรณ์ และ
วิเคราะห์คุณภาพทาง
กายภาพ-เคมี หลังการเก็บ
เกี่ยว
3.เพื่อวิเคราะห์หาสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพที่สาํ คัญ ที่
สกัดได้จากส่วนต่างๆ ของ

ผลการดาเนินงาน
(อยู่ในระหว่างการจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ์)

1.ทราบการเจริญพัฒนา และ
ดัชนีการเก็บเกี่ยวของผลกล้วย
diploid, triploid และ
tetraploid ในพันธุ์กล้วยน้ําไท
น้ําว้ามะลิอ่อง เทพรส และกล้วย
หิน ดังนี้ 75 78 111 และ 112
วันหลังตัดปลี ตามลําดับ
2.ทราบกลุ่มของสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพที่สําคัญเป็น
สารประกอบฟีนอล กลุ่มฟลาโว
นอล (flavonols) โปรแอนโธไซ
ยานิดิน (proanthocyanidins)
และไฮดรอกซีซินาเมท
(hydroxycinnamate)
3. จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัดจากส่วนต่างๆ
ของกล้วย อาทิ เปลือก เนื้อ ปลี

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ภก. ผศ. ดร.
กัมปนาท
หวลบุตตา
คณะเภสัช
ศาสตร์
ม.บูรพา

หมาย
เหตุ

นางสาวสมคิด
ใจตรง/คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร
มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว

หน้า 12

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

กล้วย อาทิ ลําต้น ปลี ผล
และเครือ กล้วยต่อไป
(เปลือก และเนื้อผล) ด้วยวิธี
โครมาโทกราฟี (High
performance liquid
chromatography - mass
spectrometer; HPLC-MS)
4.ใช้ประโยชน์จากสารสําคัญ
ที่พบ เพื่ออนุรกั ษ์พันธุกรรม
กล้วย
8

คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับสปอร์เชื้อ
ราร่วมกับระบบการพยากรณ์เพื่อการ
ทํานายและการจัดการโรคที่สําคัญในสวน
ทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมีส่วน
ร่วม.



1,378,680

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

1,378,680

สกว.

1. เพื่อให้ทราบ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์
ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวน
สปอร์ของเชื้อรา P.
palmivora และ C.
salmonicolor ตลอดจน
เส้นใยของเชื้อรา R. solani
ในแปลงทุเรียนที่
แพร่กระจายอยู่ในอากาศ
กับสภาพอากาศ ต่อการเกิด
โรคใบไหม้ที่มีสาเหตุมาจาก
เชื้อรา P. palmivora โรค
ราสีชมพูที่มีสาเหตุมาจาก
เชื้อรา C. salmonicolor
และโรคใบติดที่มีสาเหตุมา
จากเชื้อรา R. solani

ผศ.ดร.
มณีรัตน์
คูหาพิทักษ์ธรรม

หน้า 13

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ตามลําดับ
2. เพื่อให้ทราบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณเชื้อรา P.
palmivora ในดิน กับ
สภาพอากาศ และใช้พืช
อาศัยของเชื้อ P.
palmivora เป็นตัวบ่งชี้ใน
การเกิดโรค
3. เพื่อให้ทราบ
ความสัมพันธ์ของการเกิด
โรคในแปลงทุเรียนซึ่งมี
สาเหตุมาจากเชื้อรา P.
palmivora,C.
salmonicolor และเชื้อรา
R. solani ต่อความสมบูรณ์
ของต้นทุเรียน
9

คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การพัฒนาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของกล้วยไม้
สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum spp.)
ในประเทศไทย



285,000

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

285,000

งบประมาณ
แผ่นดิน
(วช.)
(เพิ่มเติม)

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิง
พันธุกรรม และสร้างดีเอ็นเอ
แบบบาร์โค้ดที่จาํ เพาะต่อ
สายพันธุ์กล้วยไม้สกุล
รองเท้านารีที่พบในเขตภาค
ตะวันออกของประเทศไทย

1.ได้รุปแบบหรือขนาดของยีนที่
จะพัฒนาเป็นดีเอ็นเอบาร์โค๊ด
2. พบความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของรองเท้านารี
*เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ดร.ปัทมา
ศรีน้ําเงิน/คณะ
วิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์

หน้า 14

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

10

คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนยุค
ใหม่แบบมีส่วนร่วม

11

วิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ
ปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลของสารสกัดซีโรโตนินธรรมชาติที่
คัดเลือกพันธุ์พืชจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่อ
การลดภาวะความจําเสื่อมที่เหนีย่ วนํา
ด้วยหลอดเลือดสมอง

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


เสนอขอ
1,157,990

ใช้จริง
1,157,990



935,000

935,000

งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

แหล่งที่มา
เป้าหมายตามแผนแม่บท/
ของ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
สกว.
-เทคโนโลยีการตัดแต่งกิ่ง
ทุเรียน
-เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน
เพื่อการแปรรูป
-การประเมินความสมบูรณ์
ของต้นทุเรียน
เทคโนโลยีการจัดการผลิต
ทุเรียนภายใต้สภาพอากาศ
แปรปรวน
ทุน
1. เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช
งบประมาณ สมุนไพรไทยที่หายาก
แผ่นดิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพร
ประจําปี
ไทยที่ปรากฏในพื้นที่
2559
(Indigenous plant)ของ
ภาคตะวันออก ประเทศไทย
2. เพื่อพัฒนาฐานความรู้ที่
เกี่ยวกับภูมิปัญญาพืช
สมุนไพรให้กับนิสิต
นักศึกษารวมถึงประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ ตลอดจน
ให้บริการองค์ความรู้ของการ
วิจัยที่เกีย่ วข้องกับกลไกทาง
วิทยาการปัญญา(Cognitive
Enhancer)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ดร.ยศพล
ผลาผล

หมาย
เหตุ

ผู้วิจัย ได้ศึกษาพืชที่มีศักยภาพ
นายปรัชญา
ต่อการลดภาวะความจําเสื่อมที่
แก้วแก่น
เหนี่ยวนํา
ด้วยหลอดเลือดสมองด้วยพืชที่
คัดเลือกมาจากศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในการปกป้องสมอง
พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดซีโร
โตนิน ขนาดสูงจะมีปริมาณสมอง
ที่ขาดเลือดใน cerebral cortex
และ striatum ลดลง และหนู
กลุ่มที่ได้รับสารสกัดขนาด 10
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว
จะลดปริมาตรสมองขาดเลือดใน
hippocampus ลดลง และหนู
ทุกกลุ่มที่ได้รับสารสกัดซีโรโตนิน

หน้า 15

ลาดับ

12

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อโครงการ

การจัดการสวนทุเรียนเพื่อลดต้นทุนเชิงโลจิสติกส์
ในจังหวัดจันทบุรี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ
เสนอขอ

270000

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง

270000

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

สกว.

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

3.เพื่อพัฒนาสมุนไพรไทยใน
ภาคตะวันออกจากงานวิจยั
พื้นฐานสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพเชิงพาณิชย์
(Comercial Products)
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชากร

จะมี neurological score ดีขึ้น
จากข้อมูลที่กล่าวมาบ่งชี้วา่ สาร
สกัดซีโรโตนิน มีศักยภาพในการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
กลไกการออกฤทธิ์นั้นส่วนหนึ่ง
จากผ่านการเพิ่มการทํางานของ
เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ

เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีเชิงโลจิสติกส์ในการ
จัดการสวนทุเรียนที่เหมาะสมของ
เกษตรกร

บรรลุตามวัตถุประสงค์

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ดร.อรุณี แสงวารี
ทิพย์
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ลาดับ
1

หน่วยงาน
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อโครงการ
เส้นทางวัฒนธรรมไม้ไผ่สร้างจิตสํานึกของ
นักท่องเที่ยววัยรุ่น

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ
เสนอขอ
296,670

ใช้จริง

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้
จากเงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาล
ภายใต้
โครงการ
อพ.สธ.

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสํารวจเส้นทางการ
ท่องเที่ยวสร้างจิตสํานึกของ
วัยรุ่นไทย
2.เพื่อจัดทัวร์ท่องเที่ยวสร้าง
จิตสํานึกสําหรับ
นักท่องเที่ยววัยรุ่นไทย
3.เพื่อประเมินผลการ
ท่องเที่ยวแบบสร้างจิตสํานึก
ของวัยรุ่นไทย

ผลการดาเนินงาน
1.ร่างเล่มรายงานวิจัย
2.ทบทวนวรรณกรรม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นายกิตติภัทท์
ปรีดาธรรม /
คณะการ
จัดการและ
การท่องเที่ยว

หมายเหตุ

สรุปมีการดาเนินการทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 โครงการ
9 โครงการ
12 โครงการ
1 โครงการ
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