
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการ งานพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้ง (BIOTEC Bangkok Herbaium: BBH) ประกอบด้วย 

Fungarium และ Herbarium และ งานคลังทรัพยากรชีวภาพที่มีชีวิต Living Collection 

ไ ด ้ แ ก ่  Microbial Culture Collection, Seed Bank, Plant Tissue Collection แ ล ะ 

Cryopreservation 

ลักษณะโครงการ F3A7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ส่วนของพิพิธภัณฑ์ 

ความสำคัญและที่มาของปัญหา 

สืบเนื่องจาก ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้า

ร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี    โดยยึดหลักการใช้พื้นที่ธรรมชาติและชุมชนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็น

แหล่งปกปักพันธุกรรมพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จากการนำ

ทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จำต้องอาศัยข้อมูล

พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพเป็นสำคัญ ดังนั้นการวางแผนจัดการทรัพยากรชีวภาพให้สามารถนำมาใช้

ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการค้นพบ

ทรัพยากรชีวภาพนั้นๆ  จำเป็นต้องจัดเก็บในระยาวเพื่อสำรองทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่าหากสูญหายไป 

โดยเฉพาะหากทรัพยากรชีวภาพนั้นมีคุณค่ากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ มีศักยภาพในการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพในระยาวถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่หลัก

ของ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ ประกอบไปด้วยทรัพยากรที่ยังมีชีวิตและทรัพยากรอ้างอิงแบบตัวอย่างแห้ง 

ได้แก่คลังตัวอย่างแห้งที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อ BIOTEC Bangkok Herbarium ประกอบด้วย Herbarium และ  

Fungarium ส่วนคลังสิ่งมีชีวิตได้แก่ Microbial Bank Collection, Plat Tissue Bank, Seed Bank Collection

ธนาคารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริเป็นคลังสำรองเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพจากแหล่งกำเนิด

ภายใต้พื้นที่สนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. ฯ โดยมีหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป

ตามสากล ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 45001 มีมาตรฐานการตรวจสอบก่อนนำเข้าคลังด้วย

เทคนิค Polyphasic มีมาตรฐานรองรับบริการการเข้าถึง ยืมตัวอย่างเพ่ือการศึกษาวิจัย มีการเก็บข้อมูลดีเอ็นเอ

ในรูปแบบ DNA Bank เพ่ือเป็นหลักฐานในการ Cross check กับตัวอย่างท่ีนำฝากเข้าระบบ เป็นต้น  



 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพื่อสนองพระราชดำริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. การจัดการเพื่อการจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรชีวภาพนั้นต้องมี

แหล่งที่มาจากการสำรวจภายใต้พ้ืนที่สนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

๑. ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตได้แก่ ข้อมูลการสำรวจ ข้อมูลภาพ ข้อมูลการ
จำแนกชนิดด้วยรหัสพันธุกรรมที่พบภายใต้พื้นที่สนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. ไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ ข้อมูลถูกจัดเก็บระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาอนุกรมวิธานในอนาคต 

๒. ตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพที่ฝากเก็บคลังของธนาคารทรัพยกรชีวภาพแห่งชาติ ทั้งที่มีชีวิตและ
ไม่มีชีวิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

๑. ตัวอย่างอ้างอิงของประเทศไทย ได้รับการเก็บในระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์เพื่อสนับสนุนงานภาค
เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ 

๒. เพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านฐานทรัพยากรชีวภาพให้แก่  ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย 
เกษตรกร เป็นต้น 

ที่ปรึกษาโครงการ 
๑. นาย ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ สวทช. 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. นางสาว ธิติยา บุญประเทือง หัวหน้าโครงการ 

๒. นาย ศรีเมฆ ชาวโพงพาง ผู้ร่วมโครงการ 

๓. นาย ปราโมทย์ ไตรบุญ ผู้ร่วมโครงการ 

๔. นาง อนุตตรา ณ ถลาง ผู้ร่วมโครงการ 

๕. นาย รัตเขตร์ เชยกลิ่น ผู้ร่วมโครงการ 

๖. นาย คมสิทธิ์  วิศิษฐ์รัศมีวงษ์ ผู้ร่วมโครงการ 

๗. นางสาว ทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ ผู้ร่วมโครงการ 



 

๘. นางสาว ธาณิกานต์ เนียมแตง ผู้ร่วมโครงการ 

๙. นางสาว มณีรัตน์ พบความสุข ผู้ร่วมโครงการ 

๑๐. นางสาว สกาวกานต์ อนาผล ผู้ร่วมโครงการ 

๑๑.  นาย ธนกร อภิชิตนรานนท์ ผู้ร่วมโครงการ  

๑๒.  นาย เตชิด ธรรมรักษ์เจริญ ผู้ร่วมโครงการ 

๑๓.  นาง วราภรณ์ คำคง ผู้ร่วมโครงการ 

สถานที่ดําเนินการ  

 ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

วิธีดำเนินการ 

 

วิธีดำเนินงานแผนงานที่ 1 คือ ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ  

• Media Preparation: ฐานบริการงานเตรียมอาหารเพ่ือการเพาะเลี้ยง รวมถึง งานตรวจสอบและเก็บ
ข้อมูลก่อนจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพ (Inspection) เช่นการตรวจสอบอัตราการเจริญ ตรวจสอบรูปร่าง
ลักษณะเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นของทรัพยากรชีวภาพ อันจะเป็นประโยชน์เมื่อมีการนำทรัพยากรชนิด
นั้นตรวจสอบความอยู่รอดและคุณสมบัติหลังจากการเก็บรักษาไปแล้วในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้นักวิจัย
ประเมินวิธีการเก็บรักษานั้นว่าเหมาะสมที่จะใช้กับทรัพยากรชนิดนั้นหรือไม่ 

Polyphasic Identification แบ่งออกเป็น 

• Morphological identification: ฐานงานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจำแนกด้วยลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมข้อมูลเปรียบเทียบด้านสัณฐานวิทยาที่เห็นด้วยตาเปล่า (Macro-
morphology) และสัณฐานวิทยาที่ส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Micro-morphology) โดยการตัด
ตัวอย่างและเก็บข้อมูลจัดทำเป็นเอกสารเพ่ือส่งนักวิจัยวิเคราะห์ยืนยันชนิดในลำดับต่อไป  



 

 
• Molecular identification: ฐานงานด้านชีวโมเลกุล คือการทำงานเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลชีวโมเลกุล

ประกอบชิ้นทรัพยากรเพ่ือยืนยันชนิด ด้วยการสกัด DNA ได้ Genomic DNA ส่วนหนึ่งส่งเก็บ DNA 
Bank และอีกส่วนจัดทำ PCR และอ่านลำดับเบสด้วยเครื่อง Applied Biosystems 3500 Series 
Genetic Analyzers (AB1) เพ่ือให้ได้ผล Chromatogram และแปลผลเป็นลำดับเบส และส่งนักวิจัย
วิเคราะห์ต่อไป 

 
วิธีดำเนินงานแผนงานที่ 2 (P2-P5) คือ  

แผนงานวิจัยพัฒนาการจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพใน NBT เช่น  การบริหารจัดการตัวอย่างแห้งพืชและจุลินทรีย์ 
ภายใต้การดำเนินงานของ BBH (BIOTEC Bangkok Herbarium) มีมาตรฐาน ISO9001 เป็นข้อกำหนดในการ
ปฏิบัติงาน มีการกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานโดยใช้ Service Level Agreement (SLA) เป็นเครื่องมือควบคุม



 

คุณภาพและเวลาในการส่งมอบงานให้กับลูกค้า เป็นต้น งานเก็บจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเข้าคลังนั้น มีการจัดทำซ้ำและ
วิจัยวิธีการจัดเก็บ อย่างน้อย 3 วิธีการเพ่ือเปรียบเทียบผลการอยู่รอดและการดำรงคุณสมบัติบางประการที่
ทดสอบในส่วนของแผนงานที่ 1 การจัดเก็บเนื้อเยื่อพืชในระบบปลอดเชื้อ มีการคัดเลือกพืชกลุ่มสมุนไพร เช่น 
กัญชา หรือ สมุนไพรออกฤทธิ์ด้านต่าง ๆ เข้ามาจัดเก็บเพ่ือทำการวิจัยด้านยืดอายุการจัดเก็บในระบบดังกล่าว 
หรือ การใช้ Cryo-chamber เป็นส่วนทดสอบการจัดเก็บเพ่ือยืดอายุของ เนื้อเยื่อ เป็นต้น ด้านคลังเมล็ด มีทั้งที่
เป็นเมล็ดพืชป่าและพืชปลูก ซึ่งจะปฏิบัติงานตั้งแต่กระบวนการรับเมล็ดเข้า วัดคุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อนำเข้า
จัดเก็บที่ -20 °C ทดสอบความงอก Seed germination testing และตรวจสอบความมีชีวิตและอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของเมล็ด เพ่ือนักวิจัยจะใช้ประโยชน์ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือการวิเคราะห์คุณภาพของเมล็ด 
หรือ ในการนำเมล็ดปลูกกลับเพ่ือเก็บเกี่ยวเมล็ดกลับเข้าสู่ธนาคารในกรณีท่ีความงอกของเมล็ด ลดลงต่ำกว่า
มาตรฐาน (regeneration) ในอนาคต  

 



 

 

 

 



 

 

  



 

รวมงบประมาณขอสนับสนุน  1,475,000.00 บาท มีรายละเอียดดังนี ้

ค่าใช้สอย 
1 ค่าวัสดุกล่องเก็บตัวอย่าง (50 บาทต่อชิ้น จำนวน 500 ตัวอย่าง)       25,000.00  
2 ค่าวัสดุกล่องและหลอดเก็บ Genomic DNA  

(50 บาทต่อชิ้น จำนวน 1000 ตัวอย่าง)       50,000.00  
3 ค่าวัสดุจัดทำ Herbarium (50 บาทต่อชิ้น จำนวน 200 ตัวอย่าง)       10,000.00  
4 ค่าวัสดุกล่อง อาหารและหลอดในการจัดเก็บเชื้อจุลินทรีย์ระยะยาว 

(300 บาทต่อชิ้น จำนวน 300 บาท)       90,000.00  
5 ค่าสารเคมีในการสกัดตัวอย่างโดยใช้ Magled  

(250 บาทต่อตัวอย่าง จำนวน 1000 ตัวอย่าง)     250,000.00  
6 ค่าสารเคมีในการทำ purify DNA ก่อนเข้ากระบวนการอ่านลำดับเบส 

(200 บาทต่อตัวอย่าง จำนวน 1000 ตัวอย่าง)     200,000.00  
7 ค่าสารเคมีในการสกัดตัวอย่างโดยใช้ Magled  

(250 บาทต่อตัวอย่าง จำนวน 1000 ตัวอย่าง)     250,000.00  
8 ค่าสารเคมีในการวิเคราะห์ลำดับเบสด้วย Sanger Sequencer จำนวน 

3 genes 2 reads ต่อ 1 ตัวอย่าง  
(100x3x2 บาทต่อตัวอย่าง จำนวน 1000 บาท)     600,000.00  

    1,475,000.00  

 

ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ 

โครงการ พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้ง (BIOTEC Bangkok Herbaium: BBH) ประกอบด้วย Fungarium และ Herbarium 

และ งานคลังทรัพยากรชีวภาพที่มีชีวิต Living Collection ได้แก่ Microbial Culture Collection, Seed Bank, Plant 

Tissue Collection และ Cryopreservation 

กิจกรรมที ่ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช (F2A5) และ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (F2A4) 

รายละเอียดแผน

ปฏิบัติงาน 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. รับตัวอย่างจาก
โครงการสำรวจ เกบ็
ตัวอย่าง นำตัวอย่าง
เข้ากระกวนการ

            



 

รายละเอียดแผน

ปฏิบัติงาน 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รักษาคุณภาพเพื่อ
จัดเก็บ 

๒. วิเคราะหเ์อกลักษณ์
ของเห็ดเพื่อยืนยัน
การจัดจำแนกและ
จัดทำบารโ์ค๊ดดิ้ง 

       
 

    

๓. ป้อนข้อมูลเข้าสู่
ระบบฐานข้อมลู             

๔. สรุปผลการ
ดำเนินการ และ 
จัดทำรายงาน 

            

 

 



 

แผนปฏิบตัิงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการงานจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 

ลักษณะโครงการ F3 กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ความสำคัญและท่ีมาของปัญหา 

เนื่องด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มีกำหนดการจัดงาน

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ เดือน ธค. ทรัพยากรไทย:สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ดังนั้นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเสนองบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินการ

สนับสนุนการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ และ จัดทำนิทรรศการประจำปีของโครงการ อพ.สธ. 

ทรัพยากรไทย : สรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
๒. สนับสนุนนักวิจัยนำเสนอผลการวิจัยในการประชุมประจำปีวิชาการ อพ.สธ. 
๓. จัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
๑. นำเสนอผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากท่ีศึกษา

ภายใต้โครงการ อพ.สธ. จำนวน 3 เรื่อง 
๒. นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรมสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างน้อย 1 

เรื่อง และมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 50 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

๑. ผลงานวิจัยจากฐานทรัพยากรท่ีมีแหล่งการจัดเก็บภายใต้โครงการอพ.สธ.ได้รับการคัดเลือกให้

นำเสนอภายในงานประชุมวิชาการ 

๒. ผลงานวิจัยจากทรัพยากรภายใต้พื้นท่ีอนุรักษ์ของโครงการ อพ.สธ. นำเสนอในรูปแบบของ

นิทรรศการรวมถึงการถ่ายทอดเนื้อหาทางวิชาการเพื่อให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมชมได้รับความรู้  



 

ท่ีปรึกษาโครงการ 

๑. นาย ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๒. นางสาวธิติยา  บุญประเทือง หัวหน้าโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๓. รศ.ดร. ประสาท กิตตะคุปต์ ผู้ร่วมโครงการ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
๔. นาย ปราโมทย์ ไตรบุญ ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๕. นาย ศรีเมฆ ชาวโพงพาง ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๖. นางสาวสาทินี ซื่อตรง ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๗. นาย ยินดี ชาญวิวัฒนา ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๘. นาย รัตเขตร์ เชยกล่ิน ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๙. นางสาวนิชชา  จำเริญศักดิ์ศรี ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๑๐. นาย คมสิทธิ์  วิศิษฐ์รัศมีวงษ์ ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๑๑. นาง พนิดา อุนะกุล ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๑๒. นางสาว ทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๑๓. นางสาว ธาณิกานต์ เนียมแตง ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๑๔. นางสาว มณีรัตน์ พบความสุข ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๑๕. นางสาว สกาวกานต์ อนาผล ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๑๖.  นาย ธนกร อภิชิตนรานนท์ ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๑๗.  นาย เตชิด ธรรมรักษ์เจริญ ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 
๑๘.  นาง วราภรณ์ คำคง ผู้ร่วมโครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพฯ 

 

  



 

สถานท่ีดําเนินการ  

๑. พื้นจัดนิทรรศการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ กำหนด 

๒. สถานท่ีนำเสนอผลงานวิจัยตามท่ี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ กำหนด 

รวมงบประมาณขอสนับสนุน  1,301,000.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ค่าจ้างเหมา  
1 ค่าจ้างเหมาดำเนินงานโครงสร้างและตบแต่ง 1,000,000.00   

ค่าใช้สอย 
 

2 ค่าเครื่องบิน (1ครั้ง: 10 คน คนละ 8000 บาท)     80,000.00  
3 เดินทางสงขลาและสตูล:เบ้ียเล้ียง (240 บาท:10 คน:10 วัน:1 ครั้ง)     24,000.00  

4 เดินทางสงขลาและสตูล:ท่ีพัก (1600 บาท:5ห้อง:9คืน:1 ครั้ง)     72,000.00  

5 ค่าเล้ียงรับรอง      5,000.00   
ค่าวัสดุ อุปกรณ์  

6 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดแสดง   100,000.00  
7 ค่าเบ็ดเตล็ด     20,000.00  

 รวมประมาณการงบประมาณ 1,301,000.00  

 
  



 

ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ 

โครงการงานจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 

ลักษณะโครงการ F3 กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผนการจัดนิทรรศการ 

กิจกรรมภายในบูธนิทรรศการ 
✓ ✓           

2. ดำเนินงานนิทรรศการ 

นำเสนอผลงาน 
  ✓          

 

 


