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แผนปฏิบัติงานสนองพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ 2563 

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดําริโดย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ทีด่ําเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

F1A2 การสาํรวจทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทาง

ทะเล บริเวณสถานีวจิยัเพื่อการพฒันาชายฝ่ัง

อนัดามนั จงัหวดัระนอง ไดแ้ก่ ระบบนิเวศป่า

ชายเลน แนวปะการัง หาดโคลน หาดทราย 

และหาดหิน 

สถานีวจิยัเพื่อการพฒันาชายฝ่ัง 

อนัดามนั จงัหวดัระนอง 

670,000 

 

ขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

นิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวจิยัฯ และพื้นท่ี

โดยรอบในรัศมี20กิโลเมตร (สาํรวจเพิ่มเติม

จาก ปีท่ี 1,2 และ ๓ 

ดาํเนินงานโดยคณะประมง 

ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F1A2 การสาํรวจภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพทางทะเล เช่น 

เคร่ืองมือจบัสัตวน์ํ้า และการแปรรูป

ทรัพยากรทอ้งถ่ิน รวมถึงเศรษฐกิจชุมชนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

สถานีวจิยัเพื่อการพฒันาชายฝ่ัง 

อนัดามนั จงัหวดัระนอง 

80,000 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการ

ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพทางทะเล 

(เพิ่มเติมจากปีท่ี 1 และ ๒) 

ดาํเนินงานโดยคณะประมง 

ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F1A2 ความหลากหลายของพรรณพืชมีท่อลาํเลียง 

ในอุทยานธรรมชาติวทิยา ป่าเตง็รังเฉลิม 

พระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  

วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  

ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร  

เน้ือท่ี 931 ไร่ 

300,000 

 

ชนิดและจาํนวน ตวัอยา่งพืชมีท่อลาํเลียง ดาํเนินงานโดยภาควชิา

พฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 

ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F1A2 ความหลากหลายของพืชมีท่อลาํเลียงบริเวรเขา

นํ้าซบั มหาวทิยาลยัเกษตรสาสตร์ วทิยาเขตศรี

ราชา จ.ชลบุรี 

มหาวทิยาลยัเกษตรสาสตร์ วทิยา

เขตศรีราชา ต.ทุ่งศาลา อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี 

300,000 

 

ชนิดและจาํนวน ตวัอยา่งพืชมีท่อลาํเลียง ดาํเนินงานโดยภาควชิา

พฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 

ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F1A2 โครงการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพในเขตอุทยานป่าเตง็รัง

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  

185,000 

 

ทราบจาํนวนและชนิดของพรรณไมพ้ืชล่าง 

สัตวห์นา้ดินและสัตวใ์นดิน 

ดาํเนินงานโดยคณะทรัพยากร 

ธรรมชาติและอุตสาหกรรม
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กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ทีด่ําเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  

วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร  

 

เกษตร วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จ.สกลนคร ร่วมกบั อปท./รร.ท่ี

ร่วมสนองพระราชดาํริ 

F1A2 ความหลากหลายของโรติเฟอร์ คลาโดเซอแรน

และโคพีพอด ในบึงนํ้าจึดพฤกษศาสตร์ จ.

ระยอง 

บึงนํ้าจืดขนาดใหญ่ในสวน

พฤกษศาสตร์ จ.ระยอง 

119,720 

 

รายช่ือชนิดพนัธ์ุและการกระจายในแหล่ง

อาศยัต่างๆ วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงความสัมพนัธ์ 

ดาํเนินงานโดยภาควชิาสัตว

วทิยา คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกบั 

อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F1A2 ความหลากหลายทางพนัธุกรรมและสาย

สัมพนัธ์ทางสายววิฒันาการของกบหว้ยขาปุ่ม 

Limnonectes kuhlii complex ในประเทศไทย

เพื่อการประยกุตใ์ชใ้นการอนุรักษ ์

เทือกเขาดงพญาเยน็ เทือกเขา

เพชรบูรณ์ แนวเทือกเขาหลวง 

พระบาง แนวเทือกเขาถนนธงชยั 

337,700 

 

องคค์วามรู้พื้นฐานในการจดัจาํแนกทาง

อนุกรมวธิานและการแพร่กระจายของกบใน

การอนุรักษ ์

ดาํเนินงานโดยภาควชิาสัตว

วทิยา คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกบั 

อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F1A3 อนุรักษพ์นัธ์ุไมผ้ลบางชนิดของประเทศไทย

ท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจ (มะพร้าว มะม่วง 

ส้มโอ มะขามป้อม) 

1) ภาควชิาพืชสวน คณะเกษตร

กาํแพงแสน  จ.นครปฐม  

2) สถานีวจิยัสิทธิพรกฤดากร  

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

3) สถานีวจิยักาญจนบุรี  

จ.กาญจนบุรี 

1,954,160 

 

สาํรวจพนัธ์ุเพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ียงัไม่ไดส้าํรวจ 

หรือพื้นท่ีท่ีมีขอ้มูลวา่มีพนัธ์ุไมผ้ลเหล่าน้ี

และนาํมาปลูกเพิ่มเติม ขณะเดียวกนัศึกษา

การเจริญเติบโตของ 

แต่ละพนัธ์ุและรวบรวมขอ้มูลทางสัณฐาน

วทิยา เพื่อจดัทาํฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

ดาํเนินงานโดยคณะเกษตร  

กาํแพงแสน  

 

F1A3 โครงการสาํรวจ อนุรักษ ์และใชป้ระโยชน์ผกั

พื้นบา้นในเขตภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

1) ภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

(ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 

และประจวบคีรีขนัธ์ 

-  ดาํเนินงานโดยคณะเกษตร  

กาํแพงแสน 

 

F1A3 คดัเลือกและเก็บสายพนัธ์ุแพลงกต์อนพืช

ทะเลท่ีมีศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์ใน

อนาคต 

สถานีวจิยัเพื่อการพฒันาชายฝ่ัง

อนัดามนั จงัหวดัระนอง 

300,000 

 

สายพนัธ์ุแพลงกต์อนพืชทะเล อยา่งนอ้ย 15 

สายพนัธ์ุ(เพิ่มเติม)   

 

ดาํเนินงานโดยคณะประมง  
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กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ทีด่ําเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

  

F1A3 การพฒันาภาวะท่ีเหมาะต่อการเพาะเล้ียง

เน้ือเยือ่พลูดว้ยเทคโนโลยไีบโอรีแอคเตอร์ช

นิดจุ่มชัว่คราวและศึกษาปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการ

สร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในพลูท่ี

เพาะเล้ียงในภาพปลอดเช้ือ 

หอ้งปฏิบติัเทคโนโลย ี

ชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบนั

คน้ควา้และพฒันาผลิตผลทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรม 

2๕0,000 

 

ไดส้าร elicitor ท่ีเหมาะต่อการชกันาํหพ้ลูท่ี

เพาะเล้ียงในระบบ TIB สร้างสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพโดยไดต้น้พลูโคลนพนัธ์ุดี 1,000 

ตน้/โคลน และตีพิมพบ์ทความ 

สถาบนัคน้ควา้และพฒันา

ผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

F1A5 โครงการพฒันาเวบ็ไซต ์อพ.สธ.-มก. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 50,000 

(มก.

สนบัสนุน) 

เวบ็ไซตส์นองงานพระราชดาํริ โครงการ 

อพ.สธ. ในส่วนของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ใหบ้ริการผา่น

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ดาํเนินงานโดยศูนยน์านาชาติสิ

รินธรฯ โดยใช ้storage, server 

ของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ 

มก. 

F1A5 โครงการทดลองจดัทาํฐานขอ้มูลความ

หลากหลายทางชีวภาพ มก.  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บางเขน สวน 100 ปี หลวง

สุวรรณวาจกกสิกิจ  

- 

 

-โครงสร้างฐานขอ้มูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพ มก. ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของ 

TH-BIF และ อพ.สธ. 

-ระบบทดลองฐานขอ้มูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพ มก. 

-เช่ือมต่อกบัคลงัขอ้มูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพของประเทศไทย (TH-BIF) 

 

ดาํเนินงานโดยศูนยน์านาชาติสิ

รินธรฯ ร่วมกบั NAIST Lab 

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มก. 

 

 

 

 

F2A4 โครงการศึกษาความหลากหลายทางสัณฐาน

วทิยาและความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของ

สัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตวเ์ล้ือยคลาน

ท่ีอาศยับนเกาะในประเทศไทย 

พื้นท่ีเกาะในอ่าวไทยและทะเล 

อนัดามนัในเขตประเทศไทย 

250,000 

 

ไดข้อ้มูลความหลาก 

หลายทางพนัธุกรรมของสัตวส์ะเทินนํ้า

สะเทินบกและสัตวเ์ล้ือยคลานจากพื้นท่ีบน

เกาะในอ่ทะเลอนัดามนั 

ผูรั้บผดิชอบ: อ.ดร. อญัชลี เอา

ผล สังกดัภาควชิาสัตววทิยา 

คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกบั อปท./

รร.ท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ 
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กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ทีด่ําเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

F2A4 การศึกษาการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ

ใชป้ระโยชน์เชิงสมุนไพรจากพืชพรรณ

ธรรมชาติของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีพูดภาษาเจะ๊เห 

กรณี อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

-  อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

-  หอ้งปฏิบติัการใน

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

800,000 

 

จากผลวจิยัปีท่ี 1 คดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีโดดเด่น

ดว้ยเกณฑ ์

1.พืชประจาํถ่ิน 

2.rare species 

3.ตาํรับสมุนไพรเฉพาะถ่ิน นาํมาศึกษา

ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาและกายวภิาค 

หวัหนา้โครงการ/ผูรั้บผดิชอบ  

นางสาวจุฑามณี  แสงสวา่ง   

นกัวจิยั ศูนยว์จิยัและถ่ายทอด

เทคโนโลยทีางการเกษตร  คณะ

เกษตร ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วม

สนองพระราชดาํริ 

F2A4 การศึกษาความสัมพนัธ์ทางห่วงโซ่อาหาร

ของส่ิงมีชีวติในพื้นท่ีป่าชายเลนและหญา้

ทะเล บริเวณสถานีวจิยัเพื่อการพฒันาชายฝ่ัง 

อนัดามนั 

สถานีวจิยัเพื่อการพฒันาชายฝ่ัง

อนัดามนั จงัหวดัระนอง 

500,000 

 

ขอ้มูลความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติในรูปของ

ห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนวฏัจกัรการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งนอ้ย 3 ปี ซ่ึงจะ

ช่วยใหส้ามารถสร้างแผนความสัมพนัธ์ใน

รูปของโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ในการ

คาดการณ์การเปล่ียนแปลงประชากร

ส่ิงมีชีวติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สัตวน์ํ้ าเศรษฐกิจ 

ตลอดจนสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อ

การกาํหนดแนวทางและมาตรการในการ

อนุรักษพ์ื้นท่ีนิเวศท่ีสาํคญั 

ดาํเนินงานโดยคณะประมง 

ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F2A4 การคดัเลือกและพฒันาการใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรทางชีวภาพท่ีมีศกัยภาพในเชิง

พาณิชย ์

สถานีวจิยัเพื่อการพฒันาชายฝ่ัง

อนัดามนั จงัหวดัระนอง 

500,000 

 

ทรัพยากรชีวภาพท่ีมีศกัยภาพในการใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย ์อยา่งนอ้ย 1 ชนิด 

(เพิ่มเติม) 

ดาํเนินงานโดยคณะประมง 

ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F2A4 การจดัทาํฐานขอ้มูลลายพิมพดี์เอ็นเอ (DNA 

barcoding) ของทรัพยากรชีวภาพในระบบ

นิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวจิยัเพื่อการ

พฒันาชายฝ่ังอนัดามนั จ.ระนอง  

สถานีวจิยัเพื่อการพฒันาชายฝ่ัง

อนัดามนั จงัหวดัระนอง 

455,000 

 

ฐานขอ้มูลลายพิมพดี์เอ็นเอ (DNA 

barcoding) ของทรัพยากรชีวภาพในระบบ

นิเวศทางทะเล (เพิ่มเติมจากปีท่ี 1 และ 2)  

ดาํเนินงานโดยคณะประมง 

ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 
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กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ทีด่ําเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

 

F2A4 การพฒันาระบบ RFID ในการจดัการสวนป่า 

ไมส้ัก 

- สวนป่าเกริงกระเวยีของ

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมใ้น

เขตพื้นท่ี จ.กาญจนบุรี 

- คณะวนศาสตร์ 

390,000 

 

รูปแบบของเทคโนโลย ีRFID ท่ีสะดวกต่อ

การใชง้านทนทาน และเหมาะสาํหรับ

อุตสาหกรรมไม ้ถือเป็นผลสาํเส็จตาม

เป้าประสงค ์

ดาํเนินงานโดย ดร.นพรัตน์   

คคัคุริวาระคณะวนศาสตร์ 

ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F2A4 การอนุรักษพ์นัธุกรรมไมส้ักสวนป่าองคก์าร

อุตสาหกรรมป่าไมเ้พื่อการปลูกป่าเชิง

เศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 

 

- สวนป่าสักขององคก์าร

อุตสาหกรรมป่าไมภ้าคเหนือ

ตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และ

ภาคกลาง 

- คณะวนศาสตร์ 

590,600 

 

การจดัทาํแปลงรวมพนัธุกรรมไมส้ัก ดาํเนินงานโดยผศ.ดร.ดาํรง  

พิพฒันวฒันากุล คณะวนศาสตร์ 

ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F2A5 การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลความหลากหลาย

ชีวภาพของทรัพยากรทางทะเล และอ่ืนๆ 

- ฐานขอ้มูลทรัพยากรชีวภาพทางทะเล พร้อม

ทั้งรูปถ่าย และขอ้มูลลายพิมพดี์เอน็เอ (DNA 

barcoding) 

- ฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการใช้

ประโยชน์  

- ฐานขอ้มุลเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ ์

สถานีวจิยัเพื่อการพฒันาชายฝ่ัง

อนัดามนั จงัหวดัระนอง 

200,000 

 

จาํนวน 2 ฐานขอ้มูล ดาํเนินงานโดยคณะประมง  

(*ไม่เผยแพร่ฐานขอ้มูล ถา้ยงั

ไม่ไดรั้บอนุญาต) 

F3A7 การจดัทาํพิพิธภณัฑอ์งคค์วามรู้ทาง

พฤกษศาสตร์ 

ภาควชิาพฤกษศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

500,000 

 

ตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้และตวัอยา่งดองท่ีได้

จากโครงการวจิยั 

ดาํเนินงานโดยภาควชิา

พฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์  
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กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ทีด่ําเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

F3A7 โครงการพฒันาพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้และ

จดัทาํฐาน ขอ้มูลทรัพยากรสัตวไ์ม่มีกระดูกสัน

หลงัและสัตวมี์กระดูกสันหลงัของพิพิธภณัฑ์

สัตววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 

ภาควชิาสัตววทิยา คณะ

วทิยาศาสตร์ 

 

150,000 

 

ไดพ้ิพิธพณัฑเ์พื่อการเรียนรู้โดยมีส่ือการ

สอนท่ีเหมาะสม 

ผูรั้บผดิชอบ: ภาควชิาสัตววิทยา 

คณะวทิยาศาสตร์ โดยมี อ.ดร. 

อญัชลี เอาผล เป็นผูป้ระสานงาน 

F3A7 โครงการพิพิธภณัฑว์ทิยา ภาควชิาสัตววทิยา คณะ

วทิยาศาสตร์ 

 

300,000 

 

ไดพ้ิพิธพณัฑเ์พื่อการเรียนรู้โดยมีส่ือการ

สอนท่ีเหมาะสม 

ผูรั้บผดิชอบ: ภาควชิาสัตววิทยา 

คณะวทิยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร. 

สุปิยนิตย ์ ไมแ้พ เป็นหวัหนา้ 

F3A8 1. การเขา้ร่วมจดันิทรรศการในงานประชุม

วชิาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 

พื้นท่ีท่ี อพ.สธ. กาํหนด 300,000 

 

1. งานประชุมวชิาการและนิทรรศการ 

"ทรัพยากรไทย: ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์"   

ต.หนองระเวยีง จ.นครราชศรีมา 

 

เพื่อการจดันิทรรศการ อพ.สธ. 

ทุกๆ 2 ปี ในฐานะหน่วยงานท่ี

ร่วมสนองพระราชดาํริ 

F3A8 การสร้างเครือข่ายโดยการจดัฝึกอบรมเพื่อ

การเรียนรู้ทรัพยากรประมง และการจดัตั้ง

ฐานขอ้มูลระดบัทอ้งถ่ิน (อบต. ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

สถานีวจิยัเพื่อการพฒันาชายฝ่ัง

อนัดามนั จงัหวดัระนอง 

200,000 

 

เครือข่ายเพื่อการอนุรักษ ์โดยการอบรมให้

ความรู้จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจรวมถึง

การระดมความคิดในการจดัสร้างฐานขอ้มูล

ทอ้งถ่ิน (อบต. ท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีสถานีวจิยัให้

การสนบัสนุนความรู้พื้นฐาน) 

ร่วมสนองพระราชดาํริในงาน

สาํรวจและจดัทาํฐานทรัพยากร

ทอ้งถ่ิน ดาํเนินงานโดย คณะ

ประมง ร่วมกบั อปท./รร.ท่ี

ร่วมสนองพระราชดาํริ 

F3A8 การสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อตระหนกัและ

สาํนึกรักษท์รัพยากรในทอ้งถ่ิน 

โรงเรียนในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง 200,000 

 

เครือข่ายเยาวชนจากโรงเรียนใน จ.ระนอง ดาํเนินงานโดยคณะประมง 

ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F3A8 การจดัฝึกอบรมพฒันาบุคลากรเพื่อดูแลและ

จดัการฐานขอ้มูลทรัพยากรชีวภาพในอนาคต 

สถานีวจิยัเพื่อการพฒันาชายฝ่ัง

อนัดามนั จงัหวดัระนอง 

150,000 

 

บุคลากรจากหน่วยงานในทอ้งถ่ินทั้งภาครัฐ

และภาคประชาชน ใหมี้ความสามารถในการ

บริหารจดัการฐานขอ้มูลฯ ภายหลงัส้ินสุด

โครงการ 

ดาํเนินงานโดยคณะประมง 

ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 
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คาํอธิบายเพิ่มเติม 

F: Frame กรอบการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใชป้ระโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตสาํนึก 

A: Activity กิจกรรม ประกอบดว้ย A1 กิจกรรมปกปักพนัธุกรรมพืช A2 กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพนัธุกรรมพืช  

                                           A4 กิจกรรมอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์พนัธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพฒันาพนัธ์ุพืช  

                                           A7 กิจกรรมสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 


