
 
 

แผนภำพกำรด ำเนินงำนสนอง

พระรำชด ำริ อพ.สธ.  

1.ศูนยแ์ม่ข่ำยประสำนงำน อพ.สธ. 5 แห่ง 

2.อพ.สธ.-มหำวิทยำลยั 

3.อพ.สธ.-หน่วยงำนสนองพระรำชด ำริ 

4.อพ.สธ.-จงัหวดั 

5.อพ.สธ.-สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 

6.อพ.สธ.-กศน.  

7.อพ.สธ.-ฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน 

 

 



เอกสาร / สิ่งต่างๆ
การอบรมหลักสูตรต่างๆ

- การจัดท าตัวอย่างพรรณไม้
- อนุกรมวิธาน
- การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์
- การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การรับโจทย์จากท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การ
วิจัย 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

*ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัย 5 แห่ง

การบริหารจัดการ วิชาการข้อมูล ภูมิปัญญา คุณธรรมจริยธรรม

จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

การเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ

การด าเนินงาน

ศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย

การท าหนังสือร่วมสนองพระราชด าริ
มีคณะกรรมการครบถ้วน

มีเลขานุการท่ีประสานงานได้

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโดย
พระราชานุญาต

3 กรอบ 8
กิจกรรม

บริการวิชาการ

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

โรงเรียน
มหาวิทยาลัย

กศน.

ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น

อปท.
อบต./เทศบาล

การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย ทุก 2 ปี

คณะกรรมการด าเนินงาน
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย

คณะท างาน
แผนแม่บท

คณะท างาน
แผนปฏิบัติประจ าปี

คณะท างานชุดต่างๆ 
ตามกิจกรรม

แผนยุทธศาสตร์
แผนแม่บท
แผนปฏิบัติ

มหาวิทยาลัย

แผนแม่บท อพ.สธ.
3 กรอบ 8 กิจกรรม

แผนปฏิบัติประจ าปี
งบประมาณ

การเรียน การสอน
การวิจัย
การบริการวิชาการ

การเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ

แผนแม่บท 
อพ.สธ.- มหาวิทยาลัย

อาจารย์
นักศึกษา

การวิจัยระบบ
การวิจัยพื้นฐาน
การวิจัยบูรณาการ

- การใช้ประโยชน์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การวิจัยเฉพาะด้าน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันในพื้นที่
ชุมชน
ประชาชน

แผนภาพการด าเนินงานศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 มหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

กรอบการใช้ประโยชน์

กรอบการสร้างจิตส านึก

3 กรอบ 8 กิจกรรม

*ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง-มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ภาคกลาง-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคใต้-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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แผนภาพการดาํเนินงานในการสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั
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แผนภาพการดาํเนินงานในการสนองพระราชดาํร ิอพ.สธ. - หน่วยงานสนองพระราชดาํริ



แผนภาพการดาํเนินงานในการสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. - จงัหวดั



แผนภาพการดาํเนินงานในการสนองพระราชดาํร ิอพ.สธ. - สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน



แผนภาพการดาํเนินงานในการสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. – กศน.



แผนภาพการดาํเนินงานในการสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. – ฐานทรพัยากรทอ้งถิ�น
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