


การประชุมคณะทาํงานจดัทาํแผนแม่บท 

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ระยะ ๕ ปีท่ีเจด็(๑ ตลุาคม ๒๕๖๔-๓๐ กนัยายน ๒๕๖๙) 

 



วาระที่ ๑  

ประธานแจง้เพื่อทราบ 
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วาระที่ ๒  

แนวทางการจดัทาํ 

แผนแม่บท อพ.สธ. 

ระยะ ๕ ปีที่เจด็ 

(๑ ตลุาคม ๒๕๖๔-๓๐ กนัยายน ๒๕๖๙) 
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การประชุม 

จดัท าแผนแม่บทระยะ5 ปีท่ีเจ็ด  

ร่วมกบัหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ  

กลุ่มท่ี 6 

กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั และมหาวทิยาลยัราชมงคล 
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เป้าหมาย 

เพื่อพฒันาบุคลากร 

 อนุรกัษพ์ฒันาทรพัยากร 

  ใหเ้กิดประโยชนถึ์งมหาชนชาวไทย 



วตัถุประสงค ์อพ.สธ. 

 ใหเ้ขา้ใจและเห็นความสาํคญัของทรพัยากร 

 ใหร้ว่มคิด รว่มปฏิบตั ิจนเกิดผลประโยชนถึ์งมหาชนชาวไทย 

 ใหมี้ระบบขอ้มูลทรพัยากรใหส้ื่อถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ 



แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจด็ อพ.สธ.  

ตลุาคม 2564 - กนัยายน 2569 

อพ.สธ. ดาํเนินงานสนับสนุนใหป้ระชาชน 

1.เรียนรูท้รพัยากรทอ้งถ่ินว่ามีอะไรบา้ง 

2.การอนุรกัษท์รพัยากรทอ้งถ่ินและใช ้  

ประโยชนท์รพัยากรนั้นใหย้ัง่ยนื  

3.การสรา้งจติสาํนึกในการรกัทรพัยากร  

3 กรอบการดาํเนินงาน 8 กิจกรรม 

ภายใตฐ้านทรพัยากร 3 ฐาน 

กายภาพ 

ชีวภาพ 

ทรพัยากร 

วฒันธรรม 

และภมิูปัญญา 



กรอบการ

เรียนรู ้

กรอบการ 

ใชป้ระโยชน ์

กรอบการ 

สรา้งจติสาํนึก 

กิจกรรมปกปัก 

ทรพัยากร 

กิจกรรมสาํรวจเก็บ

รวบรวมทรพัยากร 

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

 

กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์

ทรพัยากร 

กิจกรรมศูนยข์อ้มูล

ทรพัยากร 

  กิจกรรมวางแผนพฒันา

ทรพัยากร 

กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากร 

กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษ์

ทรพัยากร 

3 

2 

1 
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 กรอบการดาํเนินงาน       กิจกรรมของ อพ.สธ. 



1.กรอบการเรียนรูท้รพัยากร 

กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 



กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

 เป็นพื้ นท่ีป่าธรรมชาตดิั้งเดิม  

ไม่ใช่พื้ นท่ีป่าท่ีมีการปลกูเพิ่มเตมิ ถา้มีการปลกูพืช

เพิ่มเตมิใหจ้ดัเป็น 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 



กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

      ใหห้น่วยงานแจง้สถานะพ้ืนท่ีว่าอยูเ่อกสารสิทธิประเภทใด และตอ้งเป็น

พ้ืนท่ีท่ีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริมีสิทธิในพ้ืนท่ีนั้น ๆหรือไดร้บั

อนุญาตใหใ้ชพ้ื้นท่ีนั้น และตอ้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่อยูใ่นกรณีพิพาทกบั

ราษฎรในเรื่องของการบุกรุกแผว้ถาง 

          พ้ืนท่ีของกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานฯ 

          พ้ืนท่ีของท่ีราชพสัดุ 

          พ้ืนท่ีของกรมธนารกัษ ์



กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

ถา้ไม่ใช่ป่าธรรมชาตดิั้งเดิม เป็นพื้ นท่ีท่ีมีการใชง้าน 

บริเวณอาคาร สถานท่ี พื้ นท่ีท่ีกาํลงัจะเปล่ียนแปลง ใหจ้ดั

อยูใ่นกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 



กิจกรรมปกปักทรพัยากร 
     หน่วยงานตา่งๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรอยูใ่นความรบัผิดชอบ จดัทาํแผนปฏิบตัิงานปกปัก

พนัธุกรรมพืชใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานของ อพ.สธ. 

จบัพิกดัทาํขอบเขตพื้ นท่ีปกปักทรพัยากรและอาจข้ึนป้ายแสดง 

สาํรวจ ทาํรหสัประจาํพรรณไม ้ทาํรหสั จบัพิกดั  

เพื่อรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล   



กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

สาํรวจเก็บขอ้มูลภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรม  

ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชท้รพัยากร 

สนบัสนุนใหมี้อาสาสมคัรปกปักรกัษาทรพัยากรใน 

พื้ นท่ี สถานศึกษา และ อปท. 

     หน่วยงานตา่งๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรอยูใ่นความรบัผิดชอบ จดัทาํแผนปฏิบตัิงานปกปักทรพัยากร 

ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานของ อพ.สธ. 

สาํรวจ ทาํรหสัพิกดั และค่าพิกดัของทรพัยากรชีวภาพอ่ืน ๆและ

ทรพัยากรกายภาพเพื่อรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล   

http://www.bloggang.com/data/chaiwat4u/picture/1195227815.jpg


กิจกรรมปกปักทรพัยากร 
           หน่วยงานตา่งๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรอยูใ่นความรบัผิดชอบ จดัทาํแผนปฏิบตัิงานปกปัก

ทรพัยากร ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานของ อพ.สธ. 

เครื่องมือที่ใชใ้นการสาํรวจ ไดแ้ก่แบบฟอรม์ใบงาน 9 ใบงาน 

พรอ้มกรอกในตารางไฟล ์excel, F2-M ของ อพ.สธ. หรือ 

application  ตา่ง ๆ ของหน่วยงาน, application ของ อพ.สธ. 

มีการถ่ายภาพทรพัยากรตา่ง ๆ โดยมีการจบัพิกดั

ขอบเขตของพื้ นท่ี และทรพัยากรในพื้ นท่ี 

เตรียมขอ้มูลตา่ง ๆ ประกอบกบัไฟล ์GIS เพื่อลงในฐานขอ้มูล ใน

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากรตอ่ไป 



กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 
         สาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภมิู

ปัญญาทอ้งถ่ิน โดยดาํเนินงานในพ้ืนท่ีล่อแหลมตอ่การเปล่ียนแปลง 

สาํรวจเก็บรวบรวมตวัอยา่งทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร

ในพื้ นท่ีเป้าหมาย บริเวณรศัมีอยา่งนอ้ย 50 กิโลเมตร 



กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

เก็บรวบรวมตวัอยา่งแหง้และตวัอยา่งดอง  

เพ่ือเป็นตวัอยา่งในการศึกษา ไปไวใ้นพิพิธภณัฑห์รือศูนยก์ารเรียนรูฯ้ ฯลฯ 

         สาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภมิู

ปัญญาทอ้งถ่ิน โดยดาํเนินงานในพ้ืนท่ีล่อแหลมตอ่การเปล่ียนแปลง 



กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

เก็บพนัธุกรรมทรพัยากร  

ตวัอยา่งพืช เก็บเมล็ด ตน้พืชมีชีวิต ช้ินส่วนพืชท่ีมีชีวิต 

ทรพัยากรอ่ืนๆ ตวัอยา่งสตัว ์จุลินทรีย ์หิน ดิน นํ้า 

         สาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภมิู

ปัญญา โดยดาํเนินงานในพ้ืนท่ีล่อแหลมตอ่การเปล่ียนแปลง 
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เครื่องมือที่ใชใ้นการสาํรวจ ไดแ้ก่แบบฟอรม์ใบงาน 9 ใบงาน 

พรอ้มกรอกในตารางไฟล ์excel, F2-M ของ อพ.สธ. หรือ 

application ตา่ง ๆ ของหน่วยงาน 

มีการถ่ายภาพทรพัยากรตา่ง ๆ โดยมีการจบัพิกดั

ขอบเขตของพื้ นท่ี และทรพัยากรในพื้ นท่ี 

เตรียมขอ้มูลตา่ง ๆ ประกอบกบัไฟล ์GIS เพื่อลงในฐานขอ้มูล ใน

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากรตอ่ไป 

กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 
        สาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ 

วฒันธรรมและภมิูปัญญา โดยดาํเนินงานในพื้ นท่ีลอ่แหลมตอ่การเปล่ียนแปลง 



กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

ปลกูรกัษาตน้พนัธุกรรมพืชในแปลงปลกู  

ตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรกัษา 

เก็บรกัษาในรูปเมล็ด ในรูปของธนาคารพนัธุกรรม 

       นาํพนัธุกรรมไปเพาะปลกู เล้ียงและขยายพนัธุใ์นพ้ืนท่ีปลอดภยั หรือมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ด

และเน้ือเยื่อ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  



                           เก็บรกัษาโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่  

                       และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) 

เก็บรกัษาในรูปสารพนัธุกรรม DNA  

ของพืช สตัว ์และจุลินทรีย ์ 

สรา้งสวนพฤกษศาสตร ์สวนรุกขชาต ิสวนสาธารณะ  

ปลกูในสถานศึกษา และจดัทาํฐานขอ้มูล 

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 
       นาํพนัธุกรรมไปเพาะปลกู เล้ียงและขยายพนัธุใ์นพ้ืนท่ีปลอดภยั หรือมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ด

และเน้ือเยื่อ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  



ขยายพนัธุพ์ืช ปลกูพนัธุกรรมพืชและบนัทึกการเจริญเตบิโต 

ทาํแผนที่และพิกดัตน้พนัธุกรรม 

พนัธุกรรมสตัวห์รือจุลินทรีย ์ใหมี้สถานท่ีหรือ

หอ้งปฏิบตักิารในการเก็บรกัษา 

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 
       นาํพนัธุกรรมไปเพาะปลกู เล้ียงและขยายพนัธุใ์นพ้ืนท่ีปลอดภยั หรือมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ด

และเน้ือเยื่อ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  
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เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่แบบฟอรม์ใบงาน 9 ใบ

งาน พรอ้มกรอกในตารางไฟล ์excel, F2-M ของ อพ.สธ. หรือ 

application ตา่ง ๆ ของหน่วยงาน 

มีการถ่ายภาพทรพัยากรตา่ง ๆ โดยมีการจบัพิกดั

ขอบเขตของพื้ นท่ี และทรพัยากรในพื้ นท่ี 

เตรียมขอ้มูลตา่ง ๆ ประกอบกบัไฟล ์GIS เพื่อลงในฐานขอ้มูล ใน

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากรตอ่ไป 

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 
       นาํพนัธุกรรมไปเพาะปลกู เล้ียงและขยายพนัธุใ์นพื้ นท่ีปลอดภยั หรือมีการเก็บ

รกัษาในรูปเมล็ดและเน้ือเยือ่ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  



2.กรอบการใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

วิเคราะหท์างกายภาพ ตวัอยา่งดิน นํ้า จากแหลง่กาํเนิด 

ศึกษาทางดา้นชีววิทยา สณัฐานวิทยา สรีวิทยา ชีวเคมี 

ศึกษาดา้นโภชนาการ สารสาํคญั เภสชัวิทยา  

         ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอ่ืนๆ ที่สาํรวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้

ทั้งในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตัิการ วางแผนและดาํเนินการวิจยั นาํไปสู่

การอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน โดยเป็นโจทยท์รพัยากรมาจากทอ้งถ่ิน 



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 
           ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอ่ืนๆ ท่ีสาํรวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้ทั้งใน

สภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตัิการ วางแผนและดาํเนินการวิจยั นาํไปสู่การอนุรกัษแ์ละ

ใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน โดยเป็นโจทยท์รพัยากรมาจากทอ้งถ่ิน 

ศึกษาการปลกู การเล้ียง การเขตกรรม  

ศึกษาการจาํแนกสายพนัธุโ์ดยวิธีทางชีวโมเลกุล  

ศึกษาวิจยัการขยายพนัธุพ์ืช, สตัว,์ จุลินทรีย ์ฯลฯ 



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 
        ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอ่ืนๆ ท่ีสาํรวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้ทั้งใน

สภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตัิการ วางแผนและดาํเนินการวิจยั นาํไปสู่การอนุรกัษแ์ละ

ใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน โดยเป็นโจทยท์รพัยากรมาจากทอ้งถ่ิน 

 

ศึกษาการสรา้งผลิตภณัฑต์า่งๆ ที่เป็นผลผลิตจาก

ทรพัยากรตา่งๆ เช่นยา อาหาร เครื่องสาํอาง ฯลฯ 

ศึกษาการจาํแนกสายพนัธุโ์ดยวิธีทางชีวโมเลกุล  

ศึกษาการสรา้งผลิตภณัฑต์า่งๆ ที่ใชภ้มิูปัญญาทอ้งถ่ิน

มาประยุกตใ์ช ้



มหาวิทยาลยั 

สถาบนัการศึกษา 

ชุมชน เยาวชน 

อพ.สธ. 

หน่วยงานที่รว่ม

สนองพระราชดาํร ิ

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

สวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียน 



ตอบ 
????? 

ประชาชน 

นกัวิจยั 

จดัทีม

วิจยั 

ตอบโจทยท์อ้งถ่ิน 

????? 

นกัวิชาการ 



 



แผนงานวิจยัเพื่อการขอทุน 



ประเด็น ท่ีมา ทาํไมถึงทาํวิจยัเร่ืองน้ี ทาํ

แลว้ไดอ้ะไร นาํไปใชป้ระโยชนอ์ะไร ใคร

ใชป้ระโยชน ์

เหตผุลท่ีทีมงานวิจยัน้ีสามารถดาํเนินงานได ้(มีความรูค้วามชาํนาญ มี

เครือ่งมือ  อุปกรณ ์มีเครอืข่าย) 

ทาํงานรว่มกบัชุมชนในทอ้งถิ่น 



...โครงการวิจยั ตอ้งเป็นแผนงานวิจยั  

มีการบูรณาการ ไม่ไดท้าํเป็นโครงการเดี่ยวๆ... 



 

แผนงานวิจยั การอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน ์นกัวิจยั

เป็น 5 กลุม่ 



กลุม่ที่ 1 

  

พื้ นฐาน นกัอนุกรมวิธาน นกัชีววิทยา เรียนรูว้งจรชีวิต 

พืชทอ้งถ่ิน นักสรีรวิทยา ศึกษาปัจจยัที่มีผลกบัการ

เจริญเตบิโต นํ้า ปุ๋ย แสง  ฯลฯ ไปจนถึงนกัชีวโมเลกุล

เพื่อรกัษาสิทธ์ิ 

กลุม่ที่ 2 

ขยายพนัธุ ์ปลกูเล้ียง เขตกรรม คดัเลือก ปรบัปรุงพนัธุ ์ 



กลุ่มท่ี 3 

  

วิเคราะหส์ารสาํคญั นกัเคมีวิเคราะห ์แตล่ะ

สารสาํคญั นาํไปสู่การใชป้ระโยชนท่ี์แตกตา่ง 

กลุม่ท่ี 4 

นกัโภชนาการ 



กลุ่มที่ 5 
  

นกัวิจยัเป็นผลิตภณัฑต์า่งๆ 

อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม   

เครื่องใชไ้มส้อย ยา เครื่องสาํอาง 

และแผนการตลาด 



พืชอนุรกัษ ์อพ.สธ. 

กลว้ยไม ้ ทเุรยีน  สกั  

มะเก๋ียง นอ้ยหน่าเครอื ชาเม่ียง  

มะก๊ิง ตีนฮุง้ดอย ยางนา 



















กายภาพ 

ชีวภาพ 

ทรพัยากร 

วฒันธรรม 
และภูมิปัญญา 

มนุษยศาสตร ์

สงัคมศาสตร ์

ทรพัยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

แพทยศ์าสตร ์

เภสชัศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์

เกษตรศาสตร ์

คหกรรมศาสตร ์

เทคโนโลยีอาหาร 

วิศวกรรมศาสตร ์

สถาปัตยกรรม

ศาสตร ์

นิติศาสตร ์

ศึกษาศาสตร ์

ครุศาสตร ์

ศิลปศาสตร ์

สภาพแวดลอ้ม 

ภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ 

แสง 

ความช้ืน 

อุณหภูมิ 

ดนิ นํ้า 

สรรพคณุทางยา 

พฤกษศาสตร ์

ผูผ้ลิต 

ฤทธิ์ทางชีวภาพ 

Bar-coding 

แผนที่และ 

ขอ้มูลเชิงบรรยาย 

วงจร

ชีวิต 

ปฏิทินการ

เพาะปลกู 

ผลผลิต 

วิทยาการหลงัเก็บเก่ียว 

คุณค่าทาง

โภชนาการ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในประเทศ 

ตา่งประเทศ 

รายวิชาท่ี

เก่ียวขอ้ง 

สื่อการเรียนการสอน 

โบราณสถาน/วตัถุ 

การประกอบอาชีพ/ภูมิปัญญา 

วฒันธรรม/ประเพณี 

ศาสนา 

เช้ือชาต ิ

ภาษา 

การขนสง่ 

ส่ิงปลกูสรา้ง 

ทางศาสนา 

ท่ีอยู่อาศยั 

เครื่องมือ/

อุปกรณ ์

ผูบ้ริโภค 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ป่าไม/้สตัวป่์า 

อุตสาหกรรม 



งบประมาณในการดาํเนินงานสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. 

ของกลุ่มมหาวิทยาลยั (G5 และ G6) 

 งานท่ีอยูใ่นกรอบแผนแม่บทซึ่งใชง้บประมาณปกติของมหาวทิยาลยั เช่น 

 งบการเรียน การสอน การวจิยั การบริการวชิาการ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 งานท่ีไม่ใชง้บประมาณสามารถน ามาสนองพระราชด าริ  

 งานจากแหล่งทุนท่ีอยูใ่นกระทรวง อว. และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน 

 สามารถลงในกรอบแผนแม่บทได ้ถา้มีแนวทางสอดคลอ้งกบักรอบแผน

แม่บท อพ.สธ. และไดร้บัความเห็นชอบจากแหลง่ทุนและไดร้บัความเห็นชอบตอ่

คณะกรรมการดาํเนินงานหรอืคณะทาํงาน อพ.สธ.ของหน่วยงานนั้น  



ช่ือของโครงการท่ีดาํเนินงานสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. 

ของกลุ่มมหาวิทยาลยั (G5 และ G6) 

• ในชื่อของโครงการไมต่อ้งใส่ช่ือ อพ.สธ. 

• ในวตัถุประสงคแ์ละท่ีมา ใหเ้ขียนวตัถุประสงคเ์พื่อสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ. และในท่ีมาในการจดัท าโครงการให้

มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  



สาํรวจ 

บนัทึกขอ้มูล 

ศึกษาวิเคราะหข์อ้มูล 

นาํไปใชจ้ดัการเรียนการสอน 

นาํไปใชป้ระโยชนก์บัชุมชน 



 

แผนภาพการดาํเนินงานในการสนองพระราชดาํร ิอพ.สธ. - จงัหวดั 



 

แผนภาพการดาํเนินงานในการสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. - หน่วยงานสนองพระราชดาํริ 



แผนภาพการดาํเนินงานในการสนองพระราชดาํร ิอพ.สธ. - มหาวิทยาลยั 

*ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.  
5 มหาวิทยาลัย 

ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. 

*ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ภาคกลาง-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคใต้-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  



แผนภาพการดาํเนินงานในการสนองพระราชดาํร ิอพ.สธ. - มหาวิทยาลยั 



 

แผนภาพการดาํเนินงานในการสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. - สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 



 

แผนภาพการดาํเนินงานในการสนองพระราชดาํร ิอพ.สธ. – ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 



 

แผนภาพการดาํเนินงานในการสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. – กศน. 
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“พีเอ็มย”ู (PMU มาจากคาํว่า Program Management Unit) 
เป็นกลไกสาํคญัในการบริหารงบประมาณวิจยัดา้น ววน. โดยหน่วยงาน

บริหารจดัการโปรแกรม “7 พีเอ็มยู  

65 

: หน่วยสนบัสนุนทุนวิจยั” ประกอบดว้ย 

1) ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 

2) ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (NIA) 

3) ส านักงานพฒันาการวิจยัการเกษตร องคก์ารมหาชน (สวก.) 

4) สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส) 

นอกจากน้ียงัมี 3 หน่วยบริหารและจดัการทุนในระบบ ววน. ท่ีด าเนินการภายใต ้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ 

(สอวช.) ประกอบดว้ย 

5) PMU “A” มาจาก Area – based หรือ หน่วยบริหารและจดัการทุนดา้นการพฒันาระดบัพ้ืนท่ี (บพท.) 

6) PMU “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจดัการทุนดา้นการพฒันาก าลงัคน และทุนดา้นการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา 

การวิจยั และสรา้งนวตักรรม (บพค.) 

7) PMU “C” มาจาก Competitiveness หรือ หน่วยบริหารจดัการทุนดา้นการเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.) 

      โดยทั้ง 7 หน่วยงานจะท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานจดัการทุนวิจยั และการติดตามและประเมินผลงานวิจยั ซ่ึงไดจ้ดัแบ่งสดัส่วนความรบัผิดชอบในแต่

ละโปรแกรม  
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•ดาวน์โหลดเอกสารนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจแัละนวตักรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม พ.ศ. 2563-2565 (Download) 

•นโยบายและยทุธศาสตร์ อววน พ.ศ. 2563-2565 (Platform/Program/Objective/Key result) (Download) 

•แนวทางการเสนอของบประมาณงบประมาณด้าน ววน ประจ าปี 2564 (PPT) (Download) 

•คูมื่อการย่ืนข้อเสนอโครงการวิจยั Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564 (Download) 

•กรอบวิจยั ววน. ของ บพท. (PMU A) (Download) 

•กรอบวิจยั ววน. ของ บพค. (PMU ฺฺB) (Download) 

•กรอบวิจยั ววน. ของ บพข. (PMU C) (Download) 

•กรอบวิจยั ววน. ของ สวรส (Download) 

•กรอบวิจยั ววน. ของ วช. (Download) 

•กรอบวิจยั ววน. ของ สวก. (Download) 

•กรอบวิจยั ววน. ของ NIA (Download) 

•แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลกัการ (Concept Proposal) ปี 2564 (Download) 
•Flagship PMU B – Industrial-postdoc (Download) 
•Flagship PMU B – Social-and-humanity-frontier (Download) 
•Flagship PMU B – Quantum-Research-Frontier (Download) 
•Flagship PMU B – Frontier-Research-Seed-Fund (Download) 
 

https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/1.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/1.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/2.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/3.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/4.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/4.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/5.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/6.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/7.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/8.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/8.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/9.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/9.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/10.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/10.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/11.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/12_.docx
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/12_.docx
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/13.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/14.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/15.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/16.pdf


 

 

 

 

20 ลา้น 

อพ.สธ.-ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 

-ก าหนดกรอบวิจยั อพ.สธ. ในประเด็นพืชอนุรกัษ์ท่ีก าหนดท่ี

ก าหนด (9 พืชอนุรกัษ์) และพืชอ่ืน ๆท่ี อพ.สธ.พิจารณาวา่ที

ความส าคญัเพื่อใหเ้กิดการน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนื 

-เพื่อใหมี้การด าเนินงานในหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

อพ.สธ. มากกวา่ 10 หน่วยงาน และเกิดผลผลิตของงานวิจยัไป

สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัทอ้งถ่ินไมน่้อยกวา่ 10 ชุมชน 

 

67 



68 



 



หน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. แบ่งออกเป็น 10 กลุม่  

รวมทั้งส้ิน 203 หน่วยงาน http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/ 

http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/


กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

ใหมี้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํฐานขอ้มูล

และเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์

เขา้มาเป็นคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ.-

หน่วยงานฯเพื่อดาํเนินการพฒันาการจดัการ

ฐานขอ้มูลใหส้มบูรณแ์ละเป็นปัจจุบนั และเช่ือม

กบัฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

       บนัทึกขอ้มูลจากการทาํงานในกิจกรรมที่ 1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และทรพัยากรอ่ืนๆ 

เพ่ือใหมี้ระบบฐานขอ้มูลที่เช่ือมถึงกนัทัว่ประเทศ นาํไปสู่การวางแผนการใชป้ระโยชน ์รวมถึงการพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรต่างๆ 



กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

อพ.สธ. และหน่วยงาน จดัทาํฐานขอ้มูลระบบดิจติอล 

และพฒันาโปรแกรมรว่มกนั 

นาํขอ้มูลตวัอยา่งพืชที่รวบรวมไวโ้ดยหน่วยงานเก็บในระบบ

ฐานขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช 

นาํขอ้มูลจากการสาํรวจรวบรวมพนัธุกรรมพืชและ 

ทรพัยากรตา่งๆ เก็บในศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช 

       บนัทึกขอ้มูลจากการทาํงานในกิจกรรมที่ 1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และทรพัยากรอ่ืนๆ 

เพ่ือใหมี้ระบบฐานขอ้มูลที่เช่ือมถึงกนัทัว่ประเทศ นาํไปสู่การวางแผนการใชป้ระโยชน ์รวมถึงการพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรต่างๆ 



กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

พฒันาการจดัการฐานขอ้มูลใหส้มบูรณแ์ละเป็นปัจจุบนั  

หน่วยงานตา่งๆ สามารถใชป้ระโยชนร์ว่มกนัได ้

หน่วยงานท่ีจะแบง่ปันหรือเผยแพรข่อ้มูลที่เก่ียวขอ้งในงาน 

อพ.สธ. ตอ้งขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน 

       บนัทึกขอ้มูลจากการทาํงานในกิจกรรมที่ 1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และทรพัยากรอ่ืนๆ 

เพ่ือใหมี้ระบบฐานขอ้มูลที่เช่ือมถึงกนัทัว่ประเทศ นาํไปสู่การวางแผนการใชป้ระโยชน ์รวมถึงการพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรต่างๆ 



 เก็บขอ้มลูทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ 

วฒันธรรมและภมูิปัญญา ผ่านใบงาน 9 ใบ

งานและจะมีการตรวจสอบความถกูตอ้งโดย 

อพ.สธ. ก่อนน าลงฐานขอ้มลู 

Place your screenshot here 
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เก็บขอ้มลูทรพัยากรผ่าน 

Mobile phone 

 



เก็บขอ้มลูทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ 

วฒันธรรมและภมูิปัญญา ผ่านใบงาน 9 ใบ

งานและจะมีการตรวจสอบความถกูตอ้งโดย 

อพ.สธ. ก่อนน าลงฐานขอ้มลู 

 

 

Place your screenshot here 
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เก็บขอ้มลูทรพัยากร 

ผ่าน Tablet 



เก็บขอ้มลูทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ 

วฒันธรรมและภมูิปัญญา ผ่านใบงาน 9 ใบ

งานและจะมีการตรวจสอบความถกูตอ้งโดย 

อพ.สธ. ก่อนน าลงฐานขอ้มลู 

 

 

Place your screenshot here 
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เก็บขอ้มลูทรพัยากร 

ผ่าน Desktop 
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วตัถุประสงค ์อพ.สธ. 

 ใหเ้ขา้ใจและเห็นความสาํคญัของทรพัยากร 

 ใหร้ว่มคิด รว่มปฏิบตั ิจนเกิดผลประโยชนถึ์งมหาชนชาวไทย 

 ใหมี้ระบบขอ้มูลทรพัยากรใหส้ื่อถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ 



        ความเ ช่ือมโยงของงาน อพ .สธ.  กับนโยบายการปฏิ รูปประเทศด้าน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามยุทธศาสตรช์าติ และแนวทางประชารฐั ที่

จะเขา้สู ่Thailand 4.0  

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีวาระการปฏิรูปประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity) ซึ่งมีประเด็นปฏิรูปท่ี 4 ท่ีจะใชง้านสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและ

งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น อพ.สธ. เป็นแนวทางการปฏริปู โดยจะด าเนินงานใหเ้ป็น 

ศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรทอ้งถิ่น ตาํบล...” ใหค้รอบคลุม 7,225 ตาํบล 

ทัว่ประเทศ (เป้าหมายภายในปี 2564) ทั้งน้ีจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพรอ้ม

ของบุคลากร สถานท่ี และงบประมาณในการรวบรวมและจัดท าบัญชีรายการ ข้ึน

ทะเบียนทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่ก ํากับการใช้

ประโยชนจ์ากทรพัยากรเหลา่นั้นในรูปแบบของฐานขอ้มูล โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน เพื่อคุม้ครองสิทธิประโยชนแ์ละแบ่งปันผลประโยชนจ์ากการใชท้รพัยากร

ที่เป็นธรรมใหก้บัชุมชนทอ้งถิ่นไดต้อ่ไป 

 



แผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 



 



ที่มา: แผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 



 

ที่มา: แผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 



วนัท่ี 13 เดือน

พฤษภาคม 2563 

ไดร้บัประสานงาน

จากศนูยแ์ม่ข่าย 

อพ.สธ. –มทส.  

                เร่ืองมีงบประมาณจากกระทรวง การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ในโครงการจา้งงาน ประชาชนท่ีไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ตามมติ ครม.วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 จากโครงการน้ี 

จึงประสานงานต่อกบัมหาวทิยาลยัท่ีเป็นศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. รวม 

11 แหง่ แหง่ละ 40 อปท. รวมทั้งส้ิน 440 อปท. (2,200 ต าแหน่งงาน) 

ในการใชก้ารจา้งงานกบัประชาชนใน อปท. ท่ีด าเนินงานฐานทรพัยากร

ทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินงานส ารวจและเก็บรวบรวมทรพัยากรในทอ้งถ่ิน โดยไม่

ขดัแยง้กบัแนวทางการด าเนินงานในงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน เช่นการใช ้

9 ใบงาน และเป็นประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูส้ ารวจแต่มีมหาวทิยาลยัเป็น

ผูก้ ากบัดแูล 





ศนูยแ์ม่ข่าย

ประสานงาน/ศนูย์

ประสานงาน 

อพ.สธ. 



โครงการจา้งงาน ประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์าร

ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โดยมีเง่ือนไขในการจา้งงานคือ  

ก.  คนรบัจา้งงานตอ้งเป็นคนในทอ้งถ่ินท่ีจา้งงาน 

ข. ไดข้อ้มลู จ านวน 3,000 ขอ้มลูต่อ อปท. ส่งกลบัมาท่ี อพ.สธ. 

(ในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ กรกฏาคม – กนัยายน 2563) 

ค. ใชแ้บบส ารวจและบนัทึก ใบงาน 9 ใบงาน ของ อพ.สธ. 

ง. มีศนูยแ์มข่า่ยประสาน อพ.สธ./ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. ซ่ึงเป็น

มหาวทิยาลยั 11 แหง่เป็นผูก้ ากบัดแูล 
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กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

       คดัเลือกพนัธุ ์

ทูลเกลา้ฯ ถวายแผนพฒันาพนัธุ ์

มอบหมายหน่วยงานดาํเนินการ ปรบัปรุงและ

พฒันาพนัธุ ์ข้ึนทะเบียนพืชรบัรองพนัธุ ์

นาํออกสู่ประชาชนและเกษตรกร 

      นาํฐานขอ้มูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใชใ้นการพิจารณาศกัยภาพของพนัธุพ์ืช พนัธุส์ตัว ์พนัธุจ์ุลินทรยี ์ นาํไปสูก่าร

วางแผนพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรตา่งๆ ที่เป็นความตอ้งการของประชาชน ตอบโจทยข์องประเทศ 



กรอบการสรา้งจติสาํนึก 

กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 



กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 
      สรา้งจติสาํนึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชน์

ของพนัธุกรรมพืช รวมไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน 

เป็นที่รวบรวมพรรณไมท้อ้งถ่ิน ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน  

เก็บพรรณไมแ้หง้/ดอง รวมไปถึงใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอน 

      งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

โรงเรียนสมาชิกร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

และชุมชน สาํรวจจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

จดันิทรรศการแสดงผลการดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 



กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

      พิพิธภณัฑ ์

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาตทิี่มีชีวิต 

งานพิพิธภณัฑพ์ืช 

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาตวิิทยา 

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาตวิิทยาเกาะและทะเลไทย 

งานพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน หอศิลปวฒันธรรม 

นิทรรศการถาวรตา่งๆ  

พิพิธภณัฑใ์นศูนยก์ารเรียนรูฯ้ 

  สรา้งจติสาํนึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชนข์องพนัธุกรรมพืช 

รวมไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน 



กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

งานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

งานฝึกอบรมปฏิบตักิารสาํรวจและ 

จดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

งานที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งจติสาํนึก 

ในการอนุรกัษท์รพัยากร 

      งานอบรมโดย อพ.สธ. ร่วมกบัศูนยแ์ม่ข่าย/ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

สรา้งจติสาํนึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชนข์องพนัธุกรรมพืช รวม

ไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน 



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 
     เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้ร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน ประชาชน

สมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติตามความถนัดและสนใจ 

งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินโดยองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานและผูมี้จติศรทัธาสนับสนุนเงินทุนให ้อพ.สธ.  

ผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. 

ดาํเนินงานสนบัสนุนงานในกิจกรรมที่ 1-7 



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 
        เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้ร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน 

ประชาชนสมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติตามความถนัดและสนใจ 

ชมรมนกัชีววิทยา อพ.สธ. และ ชมรมคณะปฏิบตังิานวิทยาการ อพ.สธ.  

หน่วยงานสามารถดาํเนินการฝึกอบรมในการสรา้งจติสาํนึกตาม

สถานที่ตา่งๆ ของหน่วยงาน หรือขอใชส้ถานที่ของ ศูนยแ์ม่ข่าย/

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

ทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัตา่งๆ 

ตามแนวทางแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

http://www.rspg.or.th/rspg_bioclub/bioclub3/index.html


กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

เผยแพรผ่่านส่ือตา่งๆ เช่น หนงัสือ วีดีทศัน ์เว็บไซต ์การประชาสมัพนัธ ์

 

จดังานประชุมวิชาการและนิทรรศการตา่งๆ ของหน่วยงาน  

ในสว่นที่เผยแพรง่านของ อพ.สธ.  

การรว่มจดังานอพ.สธ. ดาํเนินการจดัประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  

เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้ร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน ประชาชน

สมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติตามความถนัดและสนใจ 

หน่วยงานเอกชน มูลนิธิหรือบุคคลทัว่ไป  

สมคัรเป็นอาสาสมคัรในการรว่มงานกบั อพ.สธ. 

การดาํเนินงานอ่ืนๆ เพื่อเป็นการสนบัสนุนงานตามแนวทางการดาํเนินงาน

ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. 



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้รว่มสนบัสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน 

ประชาชนสมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาตติามความถนดัและสนใจ 

งานศูนยแ์ม่ข่ายประสาน/ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

งานศูนยเ์รียนรู ้ศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากร ฯลฯ 
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ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.  
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เป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์

 เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

 

 เพื่อประสานงาน และขับเคลื่อนงาน

สนองพระราชดาํริ อพ.สธ. 

ศูนยแ์ม่ข่ายประสาน/ 

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 



เป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์

ศูนยแ์ม่ข่ายประสาน/ 

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

 เพ่ือเป็นหน่วยรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากร 

ไดแ้ก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากร

ชีวภาพ และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญา 
 

 เพื่อดาํเนินงานการจดัฝึกอบรมใหก้บัสมาชิกสวน

พฤกษศาสตร์โ ร ง เ รี ยน  และสมา ชิกฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. 

 



เป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์

ศูนยแ์ม่ข่ายประสาน/ 

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

 เพ่ือวางแผนและปฏิบตัติามแนวทางการ

ดาํเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.  

 เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.-

มหาวิทยาลยัฯ 

 



I 
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นาํเสนอรายละเอียดของแตล่ะ

กิจกรรมที่แตล่ะหน่วยงานฯ 

สามารถดาํเนินงานไดต้ามแตล่ะ

กิจกรรม อยูใ่นเอกสารที่มอบให้

หน่วยงานฯ ศึกษาเพิ่มเตมิ 



วาระที่ ๒  

กาํหนดการส่งแผนแม่บท อพ.สธ. 

ระยะ 5 ปีที่เจด็ภายในวนัที่ 30 เมษายน 2564 

และ 31 สิงหาคม 2564  

ส่งแผนปฏิบตังิานฯประจาํปี 

งบประมาณ 2566 

หมายเหต:ุ สามารถปรบัแผนแม่บทฯและ 

                       แผนปฏิบตังิานฯ ไดทุ้กปี 
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▫ การจดัส่งแผนปฏิบติังานประจ าปี  

      ควรส่งทุกโครงการท่ีมีอยูใ่นแผน

แม่บท ถา้ตอ้งการปรบัแผน ใหท้ า

หนังสือขอปรบัแผนแมบ่ท และแผน

ปฏิบติังานรายปีใหส้อดคลอ้งกนัแผน

แม่บทท่ีวางไว ้และมีรายละเอียดตาม

เกณฑก์ารพิจารณาแผน 
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การจดัส่งรายงานประจาํปี  

    เพ่ือท่ี อพ.สธ. จะไดป้ระมวลผลและจดัท ารายงาน 

    ประจ าปีเพ่ือกราบบงัคมทลูทรงทราบฯ ต่อไป 

▫ ก าหนดการจดัส่ง ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม  

▫ ของทุกปี 

▫ ผลงานควรตรงและสอดคลอ้งกบัโครงการฯท่ี

ปรากฏอยูใ่นแผนแมบ่ท อพ.สธ.-หน่วยงานฯ 
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 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ.-

หน่วยงานฯ และคณะทาํงานฯ และผู ้

ประสานงาน  

          ใหห้น่วยงานท าหนังสือแจง้ทาง 

อพ.สธ.ทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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วาระที่ ๓  

เรื่องอ่ืน ๆ 
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ตดิตอ่ประสานงาน 

ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ ์ เจริญทรพัย์ 

เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 

piyarat.rspg@gmail.com 


