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แผนปฏิบัติงานสนองพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ 2564 

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดําริโดย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ทีด่ําเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

F1A2  จาํนวน  6  โครงการ 

F1A2 

ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกลเ้คียง

เฟิร์น และความหลากหลายของพชืเมล็ด

เปลือยและพืชดอกในสถานีวิจยัและฝึกอบรม

วนเกษตรตราด   จ.ตราด 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สถานี

วจิยัและฝึกอบรมวนเกษตรตราด      

จ.ตราด 

300,000 

 ชนิด จาํนวนตวัอยา่งเฟิร์นและพืชใกลเ้คียง

เฟิร์นพืชเมล็ดเปลือยและพืชดอก 

ดาํเนินงานโดยภาควชิา

พฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 

ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F1A2 

ความหลากหลายของพรรณพืชมีท่อลาํเลียง

บริเวณเขานํ้าซบั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตศรีราชา จ.ชลบุรี 

300,000 

 
ชนิดและจาํนวน ตวัอยา่งพืชมีท่อลาํเลียง 

ดาํเนินงานโดยภาควชิา

พฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 

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 โครงการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพในเขตอุทยานป่าเตง็รัง

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  

วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  

ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร  

 

430,000 

 

เอกสารเผยแพร่ความหลากหลาย 

ของป่าเตง็รัง 

ดาํเนินงานโดยคณะทรัพยากร 

ธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จ.สกลนคร ร่วมกบั อปท./รร.ท่ี

ร่วมสนองพระราชดาํริ 
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กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ทีด่ําเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

F1A2 ความหลากหลายทางพนัธุกรรมและสาย

สัมพนัธ์ทางสายววิฒันาการของกบหว้ยขาปุ่ม 

Limnonectes kuhlii complex ในประเทศไทย

เพื่อการประยกุตใ์ชใ้นการอนุรักษ ์

เทือกเขาดงพญาเยน็ เทือกเขา

เพชรบูรณ์ แนวเทือกเขาหลวง 

พระบาง แนวเทือกเขาถนนธงชยั 

244,750 

 

หนงัสือคู่มือเพื่อเผยแพร่ ดาํเนินงานโดยภาควชิาสัตว

วทิยา คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกบั 

อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F1A2 การสาํรวจพืชหวัในระบบนิเวศเกษตร และ

สวนป่าในพื้นท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดั

นครปฐม เพือ่จดัทาํสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

พื้นท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดั

นครปฐม 

20,000 

 

1.โรงเรียนร่วมมือจดัทาํสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนอยา่งนอ้ย 5 แห่ง 

2.จดัประชุมและการเขา้รับอบรมตามเกณฑ์

อยา่งนอ้ย 5 แห่ง  

3.รายงานผลการดาํเนินงานอยา่งนอ้ย5 ฉบบั 

ดาํเนินงานโดยโครงการจดัตั้ง

ภาควชิาพฤกษศาสตร์ คณะศิลป

ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร่วมกบั 

อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F1A3   จํานวน  2  โครงการ 

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 เพื่อจดัทาํฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้และขยาย

พนัธ์ไมผ้ลท่ีมีศกัยภาพเป็นพนัธ์ุการคา้ได ้

ดาํเนินงานโดยคณะเกษตร  

กาํแพงแสน  

(*ตอ้งระบุขนาดพื้นท่ีได ้

*ตอ้งมีการตั้งงบประมาณ

สาํหรับการบาํรุงรักษาอยา่ง

ต่อเน่ืองทุกๆปี) 

F1A3 การบูรณาการองคค์วามรู้ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษไ์มน้ํ้า

อยา่งย ัง่ยนืในระบบนิเวศหนองหาร จ.

สกลนคร 

หนองหาร จ.สกลนคร 560,000 

 

รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ เป็นฐานขอ้มูล  

จดัการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีและถ่ายทอด 

องคค์วามรู้สู่ชุมชน 

ดาํเนินงานโดยคณะทรัพยากร 

ธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จ.สกลนคร ร่วมกบั อปท./รร.ท่ี

ร่วมสนองพระราชดาํริ 

F1A5    จํานวน 2  โครงการ 
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กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ทีด่ําเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

F1A5 คลงัความรู้ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ 

มก. 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 100,000 -คลงัขอ้มูลผลงานสร้างสรรค ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความหลากหลายทางชีวภาพ ของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ดาํเนินงานโดยศูนยน์านาชาติสิ

รินธรฯ ร่วมกบั ฝ่ายสารสนเทศ 

สาํนกัหอสมุด 

 

F1A5 ฐานขอ้มูลทรัพยากรชีวภาพ มก.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  200,000 

 

-ระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรชีวภาพ มก. 

-ขอ้มูลทรัพยากรชีวภาพ ของ มก.บางเขน 

วทิยาเขตสกลนคร ศรีราชา และกาํแพงแสน 

(เฉพาะท่ีมีขอ้มูลท่ีสาํรวจไวแ้ลว้) 

-เช่ือมโยงกบัคลงัความรู้ดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ มก. 

ดาํเนินงานโดยศูนยน์านาชาติสิ

รินธรฯ ร่วมกบั NAIST Lab 

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มก.  

 

 

 

 

F2A3   จํานวน 1  โครงการ 

F2A3 การขยายพนัธ์ุผกัหวานป่าดว้ยวธีิเพาะเล้ียง

เน้ือเยือ่ 

Central Lab มก., สถานีวจิยั

ลพบุรี อาํเภอโคกเจริญ จงัหวดั

ลพบุรี 

331,900 -สูตรอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ผกัหวานป่า วรีะศรี  เมฆตรง ศูนยว์จิยัและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 

คณะเกษตร 

F2A4    จํานวน 6  โครงการ 

F2A4 โครงการศึกษาความหลากหลายทางสัณฐาน

วทิยาและความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของ

สัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตวเ์ล้ือยคลาน

ท่ีอาศยับนเกาะในประเทศไทย 

พื้นท่ีเกาะในอ่าวไทยและทะเล 

อนัดามนัในเขตประเทศไทย 

200,000 

 

ไดข้อ้มูลความสัมพนัธ์ของลกัษณะทาง

สัณฐานวทิยาและพนัธุกรรมเพื่อนาํไป

พฒันาและจดัทาํฐานขอ้มูลเพื่อการนาํใช้

ประโยชน์ในอนาคต 

ผูรั้บผดิชอบ: อ.ดร. อญัชลี เอา

ผล สังกดัภาควชิาสัตววทิยา 

คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกบั อปท./

รร.ท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ 

F2A4 การศึกษาการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ

ใชป้ระโยชน์เชิงสมุนไพรจากพืชพรรณ

-  อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 800,000 

 

จากผลวจิยัปีท่ี 1 คดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีโดดเด่น

เช่นเดียวกบัปีท่ี 2 นาํมาวเิคราะห์สารพฤกษ

หวัหนา้โครงการ/ผูรั้บผดิชอบ  

นางสาวจุฑามณี  แสงสวา่ง   
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กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ทีด่ําเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

ธรรมชาติของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีพูดภาษาเจะ๊เห 

กรณี อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

-  หอ้งปฏิบติัการใน

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เคมีท่ีออกฤทธ์ิรวบรวมขอ้มูล (ภูมิปัญญา 

ตาํรับสมุนไพร สัณฐานวทิยากายวภิาค

สารพฤกษเคมี)จดัเก็บเป็นบนัทึกและ

ฐานขอ้มูลและพฒันาวธีิการอนุรักษพ์นัธ์ุพืช

เหล่านั้นอยา่งเหมาะสม 

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 2 ปี ซ่ึงจะ

ช่วยใหส้ามารถสร้างแผนความสัมพนัธ์ใน

รูปของโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ในการ

คาดการณ์การเปล่ียนแปลงประชากร

ส่ิงมีชีวติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สัตวน์ํ้ าเศรษฐกิจ 

ตลอดจนสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อ

การกาํหนดแนวทางและมาตรการในการ

อนุรักษพ์ื้นท่ีนิเวศท่ีสาํคญั 

ดาํเนินงานโดยคณะประมง 

ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F2A4 การอนุรักษพ์นัธุกรรมไมส้ักสวนป่าองคก์าร

อุตสาหกรรมป่าไมเ้พื่อการปลูกป่าเชิง

เศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 

 

- สวนป่าสักขององคก์าร

อุตสาหกรรมป่าไมภ้าคเหนือ

ตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และ

ภาคกลาง 

- คณะวนศาสตร์ 

490,600 

 

การจดัทาํแปลงรวมพนัธุกรรมไมส้ัก ดาํเนินงานโดยผศ.ดร.ดาํรง  

พิพฒันวฒันากุล คณะวนศาสตร์ 

ร่วมกบั อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 
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กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ทีด่ําเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

F2A4 การจดัการศตัรูไมส้กัท่ีสาํคญัอยา่งย ัง่ยนืใน

สวนป่าสัก 

 1,126,000 วงจรชีวิตและระยะการเจริญเติบโตของ

หนอนผเีส้ือเจาะตน้สัก รวมทั้งปัจจยัไม่

เก้ือหนุนและปัจจยัไม่เก้ือหนุนต่อการอยู่

รอดของผเีส้ือเจาะตน้สักและความ

หลากหลายชนิดของแมลงศตัรูกินใบสัก 

ดาํเนินงานโดย ภาควชิาชีววิทยา

ป่าไม ้คณะวนศาสตร์  ร่วมกบั 

อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F2A4 ระบบเตือนภยัการบุกรุกป่าไม ้  1,656,666 สิทธิบตัร ระบบเตือนภยัตน้แบบ 1  

สิทธิบตัรและบทความทางวชิาการ 1 เร่ือง 

ดาํเนินงานโดย ภาควชิาชีววิทยา

ป่าไม ้คณะวนศาสตร์  ร่วมกบั 

อปท./รร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

 

 

F2A5    จาํนวน  1  โครงการ   

F2A5 การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลความหลากหลาย

ชีวภาพของทรัพยากรทางทะเล และอ่ืนๆ  

-ฐานขอ้มูลทรัพยากรชีวภาพทางทะเล พร้อม

ทั้งรูปถ่าย และขอ้มูลลายพิมพดี์เอน็เอ (DNA 

barcoding) 

-ฐานขอ้มูลภูมปัญญาทอ้งถ่ินและการใช้

ประโยชน์ 

-ฐานขอ้มูลเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ ์

สถานีวจิยัเพื่อการพฒันาชายฝ่ัง

อนัดามนั จ.ระนอง 

200,000 จาํนวน 3 ฐานขอ้มูล ดาํเนินงานโดยคณะประมง  

F2A5    จาํนวน  2  โครงการ   
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กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ทีด่ําเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

F2A6 การคดัเลือกและสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

ของแบคทีเรียชอบเกลือและแบคทีเรียแลคติกจาก

อาหารหมกัพ้ืนบา้นภาคใตท่ี้มีคุณสมบติัโปรไบโอ

ติก และมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเซลลม์ะเร็งลาํไส้ 

เพ่ือประยกุตใ์ชใ้นผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพคุณคา่

สูง (ดร.สาวติรี ดือราแม) 

5 จงัหวดัภาคใต ้ไดแ้ก่ สตูล สงขลา 

ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

671,900 ขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรีย

ชอบเกลือและแบคทีเรียแลคติกท่ีไดจ้ากอาหาร

หมกัพ้ืนบา้นภาคใตข้องไทย รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบั

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการแปรรูปอาหารหมกัภาคใต้

แต่ละชนิด 

ดําเนินการโดยสถาบันคน้ควา้และ

พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

F2A6 การคดัเลือกสายพนัธ์ุจุลินทรียจ์ากอาหารหมกัท่ี

เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือเก็บรักษาสายพนัธ์ุ

จุลินทรียท่ี์มีศกัยภาพโปรไบโอติกและพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหารหมกัท่ีปลอดภยัไดม้าตรฐาน  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ

ภาคใตข้องประเทศไทย 

692,700 1.คดัแยกจุลินทรียไ์ดอ้ยา่งนอ้ย 150 ไอโซเลต 2.

ไดส้ายพนัธ์ุจุลินทรียจ์ากอาหารหมกัหมกัท่ีเป็น

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ย 20 สายพนัธ์ุ   

ฝ่ายจุลชีววทิยาประยกุตส์ถาบนั

คน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 

F3A7   จํานวน  3  โครงการ 

F3A7 การจดัทาํพิพิธภณัฑอ์งคค์วามรู้ทาง

พฤกษศาสตร์ 

ภาควชิาพฤกษศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์ 

500,000 ตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้และตวัอยา่งดองท่ีได้

จากโครงการวจิยั 

ดาํเนินงานโดย  

ภาควชิาพฤกษศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์ 

F3A7 โครงการพฒันาพิพิธภณัฑเ์พ่ือการเรียนรู้และ 

จดัทาํฐาน ขอ้มูลทรัพยากรสตัวไ์ม่มีกระดูกสนั

หลงัและสตัวมี์กระดูกสนัหลงัของพิพิธภณัฑส์ตัว

วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาสตัววิทยา   

คณะวิทยาศาสตร์ 

200,000 จดัทาํฐานขอ้มูลเพ่ือการสืบคน้และนาํไปใช้

ประโยชนใ์นการพฒันาองคค์วามรู้ทางชีวภาพ 

ผูรั้บผดิชอบ  ภาควชิาสัตววิทยา 

คณะวทิยาศาสตร์ โดยมี  

อ.ดร.อญัชลี  เอาผล  

เป็นผูป้ระสานงาน 

F3A7 โครงการพิพิธภณัฑวิ์ทยา ภาควิชาสตัววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ 

300,000 จดัทาํฐานขอ้มูลเพ่ือการสืบคน้และนาํไปใช้

ประโยชนใ์นการพฒันาองคค์วามรู้ทางชีวภาพ 

ผูรั้บผดิชอบ  ภาควชิาสัตววิทยา 

คณะวทิยาศาสตร์ โดยมี  

ผศ.ดร.สุปิยนิตย ์ ไมแ้พ  

เป็นหวัหนา้ 

F3A8   จํานวน  4 โครงการ 
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กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ทีด่ําเนินการ งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยงาน 

F3A8 การสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อตระหนกัและ

สาํนึกรักษท์รัพยากรในทอ้งถ่ิน 

โรงเรียนในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง 200,000 เครือข่ายเยาวชนจากโรงเรียนในจงัหวดั

ระนอง 

ดาํเนินงานโดย  

คณะประมง ร่วมกบั อปท./ร.ร.ท่ี

ร่วมสนองพระราชดาํริ 

 

 

F3A8 การจดัทาํหนงัสือหรือเอกสารเผยแพร่

เก่ียวกบัทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณ

ชายฝ่ังจงัหวดัระนอง 

 200,000 เอกสารเผยแพร่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัทรัพยากร

ชีวภาพทางทะเล บริเวณชายฝ่ังจงัหวดั

ระนอง ให้แก่หน่วยงานทอ้งถ่ิน โรงเรียน 

ชุมชนและผูส้นใจ 

ดาํเนินงานโดย คณะประมง  

ร่วมกบั อปท./ร.ร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F3A8 การจดัฝึกอบรมพฒันาบุคลากรเพื่อดูแลและ

จดัการฐานขอ้มูลทรัพยากรชีวภาพในอนาคต 

สถานีวจิยัเพื่อการพฒันาชายฝ่ัง

อนัดามนั จงัหวดัระนอง 

150,000 

 

บุคลากรจากหน่วยงานในทอ้งถ่ินทั้งภาครัฐ

และภาคประชาชนใหมี้ความสามารถในการ

บริหารจดัการฐานขอ้มูลฯ ภายหลงัส้ินสุด

โครงการ 

ดาํเนินงานโดย  คณะประมง 

ร่วมกบั อปท./ร.ร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

F3A8 การใหบ้ริการวชิาการแก่โรงเรียนและชุมชน

ในพื้นท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

เพื่อจดัทาํสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดั

นครปฐม  

10,000 1.โรงเรียนร่วมมือจดัทาํสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนอยา่งนอ้ยรวม 5 แห่ง 

2.จดัประชุมและการเขา้รับการอบรมตาม

เกณฑอ์ยา่งนอ้ย 5 แห่ง  

3.รายงานผลการดาํเนินงาน อยา่งนอ้ย 5 

ฉบบั 

ดาํเนินงานโดย โครงการจดัตั้ง

ภาควชิาพฤกษศาสตร์  

คณะศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์  

ร่วมกบั อปท./ร.ร.ท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ 

 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

F: Frame กรอบการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใชป้ระโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตสาํนึก 

A: Activity กิจกรรม ประกอบดว้ย A1 กิจกรรมปกปักพนัธุกรรมพืช A2 กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพนัธุกรรมพืช  
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                                           A4 กิจกรรมอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์พนัธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพฒันาพนัธ์ุพืช  

                                           A7 กิจกรรมสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 

 


