กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจ
กรรม
F1A1

F1A2

F1A2

ชื่อโครงการ
1. สำรวจ ทำรหัสพิกัด
และค่ำพิกัดของต้นไม้
บริเวณ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

รวม ..1.. โครงการ
1. กำรสำรวจ เก็บ
รวบรวมตัวอย่ำง
ทรัพยำกรกำยภำพและ
ชีวภำพ บริเวณริมบึงสี
ฐำนด้ำนทิศตะวันตก

2. สำรวจ เก็บรวบรวม
ตัวอย่ำงทรัพยำกร
กำยภำพและชีวภำพ
ของไม้ยืนต้นบริเวณ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สวนร่มเกล้ำ
กัลปพฤกษ์ เนื้อที่
ประมำณ 110 ไร่

พื้นที่ริมบึงสีฐำนด้ำนทิศ
ตะวันตก ซอย1ถึงซอย2
ประมำณ 33 ไร่

ภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น
เนื้อที่ 5,600 ไร่)

2560
50,000

50,000
200,000

100,000

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ครบ 100 %
ของพื้นที่
(ส่วนที่ยังไม่
สำรวจ
ประมำณ 10
ไร่)

50% ของ
พื้นที่ (พืช
ระบบ
นิเวศวิทยำ
สัตว์หน้ำดิน
จุลินทรีย์
รวมถึงกำรเก็บ
สำยพันธ์ที่
นำไปใช้
ประโยชน์ได้)
พื้นที่สีฐำน
ด้ำนทิศ
ตะวันออก
ตั้งแต่
หอประชุม

แผนแม่บท อพ.สธ.-มข. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

200,000

100,000

100% ของ
พื้นที่ (พืช
ระบบ
นิเวศวิทยำ
สัตว์หน้ำดิน
จุลินทรีย์
รวมถึงกำรเก็บ
สำยพันธ์ที่
นำไปใช้
ประโยชน์ได้)
พื้นที่ป่ำแฟลต
ประดู่ด้ำนทิศ
ตะวันออกถึง
บ้ำนพักศูนย์
แพทย์ โซน 1

-

-

-

-

100,000

พื้นที่ป่ำแฟลต
ประดู่ด้ำนทิศ
ตะวันออกถึง
บ้ำนพักศูนย์
แพทย์ โซน 2

100,000

พื้นที่ฝั่งตรง
ข้ำมอุทยำน
เกษตรถึง
สะพำน
ประมำณ 350

-

เป้าหมาย

หมายเหตุ
เป็นป่ำดั้งเดิมของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ซึ่งยังไม่มีกำรสำรวจ
และทำพิกัดมำก่อน
โดยป่ำนี้จะต้องเก็บ
รักษำไว้ห้ำม
เปลี่ยนแปลงใดๆ
ตลอดไป (อย่ำงน้อย
เป็นระยะเวลำ 5 ปี)

-

เป็นพื้นที่ที่กำลังจะ
เปลี่ยนแปลงไปเป็น
พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์
และลำนจอดรถ และ
อื่นๆ

เป็นป่ำดั้งเดิมของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ในอนำคตอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้

หน้า 1

กิจ
กรรม

F1A2

F1A3

F1A3
F1A3

F2A4

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

3. กำรเก็บรวบรวม
ตัวอย่ำงแห้ง และ
ตัวอย่ำงดอง เพื่อเป็น
ตัวอย่ำงในกำรศึกษำ
หรือเก็บในพิพิธภัณฑ์
รวม ..3.. โครงการ
1. ปลูกรักษำพันธุกรรม
พืช/สัตว์/จุลินทรีย์ ที่
สำรวจรวบรวมได้จำก
กิจกรรมที่ 2
2. กำรขยำยพันธุ์พืช
และกล้วยไม้
3. กำรเพำะเลี้ยง
ขยำยพันธุ์สัตว์ ในพื้นที่
ที่จัดไว้
รวม 13 โครงการ
1.กำรศึกษำ สำรวจ
รวบรวม และ ใช้
ประโยชน์ของทรัพยำกร
พืชอนุรักษ์ยำงนำแบบ
บูรณำกำร

ภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
และ รัศมี 50 กิโลเมตร
รอบๆ

ภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

มหำวิทยำลัยขอนแก่น
และภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน

2560

50,000

350,000
50,000

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
กำญจนำภิเภษ
ประมำณ 250
ประมำณ 200
ไร่ (ประมำณ
จนถึงโรงเรียน
ไร่ (ประมำณ
ไร่ (ประมำณ
1,000 ต้น)
สำธิตคณะ
1,000 ต้น)
1,000 ต้น)
ศึกษำศำสตร์
ประมำณ 100
ไร่ (ประมำณ
1,000 ต้น)
5 ชนิด
100,000
10 ชนิด
100,000 10 ชนิด
100,000 10 ชนิด
100,000

1 ชนิด

400,000
50,000

1 ชนิด

200,000
50,000

-

-

-

-

50,000

1 ชนิด

-

-

50,000
100,000
3,000,000 สำรวจแหล่งที่ 3,000,000 ศึกษำวิจัยกำร
มีพืชชนิดนี้ใน
ใช้ประโยชน์
พื้นที่เป้ำหมำย
ต่อเนื่องให้
เพื่อเป็น
ครบทุกด้ำน
ฐำนข้อมูล
เช่น ด้ำน
ศึกษำภูมิ
เกษตรศำสตร์

แผนแม่บท อพ.สธ.-มข. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

1 ชนิด

200,000
50,000

50,000

1 ชนิด

-

-

100,000
5,000,000 ศึกษำวิจัยกำร
ใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องให้
ครบทุกด้ำน
เช่น ด้ำน
เกษตรศำสตร์

เป้าหมาย

หมายเหตุ

10 ชนิด

1 ชนิด

100,000
50,000

1 ชนิด

คณะเกษตรศำสตร์,
คณะวิทยำศำสตร์

100,000

2 ชนิด

100,000

2 ชนิด

200,000

1 ชนิด

200,000

1 ชนิด

คณะเกษตรศำสตร์,
คณะวิทยำศำสตร์
คณะเกษตรศำสตร์,
สัตวศำสตร์

350,000
5,000,000 ศึกษำวิจัยกำร
ใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องให้
ครบทุกด้ำน
เช่น ด้ำน
เกษตรศำสตร์

350,000
5,000,000 ศึกษำวิจัยกำร
ใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องให้
ครบทุกด้ำน
เช่น ด้ำน
เกษตรศำสตร์

เป็นงำนวิจัยพืชแบบ
บูรณำกำรนักวิจัยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
เอง หรือร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในเครือข่ำย
หน้า 2

กิจ
กรรม

F2A4

F2A4

ชื่อโครงการ

2. กำรสำรวจ เก็บ
รวบรวมตัวอย่ำง
ทรัพยำกรกำยภำพและ
ชีวภำพ (ในชุด
โครงกำรวิจัย อพ.สธ.มข.)
3. กำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรพืชและ
สมุนไพร (ในชุด
โครงกำรวิจัย อพ.สธ.มข.)

F2A4

4. กำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรสัตว์ (ในชุด
โครงกำรวิจัย อพ.สธ.มข.)

F2A4

5. กำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรจุลินทรีย์ (ใน
ชุดโครงกำรวิจัย

พื้นที่ดาเนินการ

พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชของ กฟผ. ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือปี
ละ 1 พื้นที่

2560

750,000

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ปัญญำท้องถิ่น
วิศวกรรมศำส
วิศวกรรมศำส
วิศวกรรมศำส
เพำะปลูก
ตร์ เคมี จุล
ตร์ เคมี จุล
ตร์ เคมี จุล
ขยำยพันธุ์
ชีวะ เภสัช
ชีวะ เภสัช
ชีวะ เภสัช
ศึกษำวิจัยกำร
วิทยำ ด้ำน
วิทยำ ด้ำน
วิทยำ ด้ำน
ใช้ประโยชน์
คลีนิค ฯลฯ
คลีนิค ฯลฯ
คลีนิค ฯลฯ
ทุกด้ำน
5 โครงกำร
750,000 5 โครงกำร
750,000 5 โครงกำร
750,000 5 โครงกำร
750,000
ย่อย
ย่อย
ย่อย
ย่อย

พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
1,050,000 7 โครงกำร
พืชของ กฟผ. ในภำค
ย่อย
ตะวันออกเฉียงเหนือปี
ละ 1 พื้นที่ และ
โครงกำรต่อยอดในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืช
อื่นๆ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
750,000 5 โครงกำร
พืชของ กฟผ. ในภำค
ย่อย
ตะวันออกเฉียงเหนือปี
ละ 1 พื้นที่ และ
โครงกำรต่อยอดในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืช
อื่นๆ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
1,050,000 7 โครงกำร
พืชของ กฟผ. ในภำค
ย่อย
ตะวันออกเฉียงเหนือปี

แผนแม่บท อพ.สธ.-มข. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย
วิศวกรรมศำส
ตร์ เคมี จุล
ชีวะ เภสัช
วิทยำ ด้ำน
คลีนิค ฯลฯ
5 โครงกำร
ย่อย

1,050,000 7 โครงกำร
ย่อย

1,050,000 7 โครงกำร
ย่อย

1,050,000 7 โครงกำร
ย่อย

1,050,000 7 โครงกำร
ย่อย

750,000

750,000

750,000

750,000

5 โครงกำร
ย่อย

1,050,000 7 โครงกำร
ย่อย

5 โครงกำร
ย่อย

1,050,000 7 โครงกำร
ย่อย

5 โครงกำร
ย่อย

1,050,000 7 โครงกำร
ย่อย

หมายเหตุ
สถำบันกำรศึกษำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน

เป็นงำนวิจัยเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐำน
ของทรัพยำกรในพื้นที่
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป

5 โครงกำร
ย่อย

1,050,000 7 โครงกำร
ย่อย

หน้า 3

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

เป้าหมาย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

150,000

1 โครงกำร
ย่อย

2560

หมายเหตุ

อพ.สธ.-มข.)

F2A4

F2A4

F2A4

F2A4

F2A5

ละ 1 พื้นที่ และ
โครงกำรต่อยอดในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืช
อื่นๆ
6. กำรศึกษำระบบ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
นิเวศวิทยำป่ำไม้
พืชของ กฟผ. ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือปี
ละ 1 พื้นที่
7. กำรศึกษำวัฒนธรรม พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
ภูมิปัญญำในกำรใช้
พืชภำค
ประโยชน์จำกทรัพยำกร ตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่ำงๆ
8. กำรพัฒนำ/ส่งเสริม/ พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ พืชภำค
ของวัตถุดิบหรือสินค้ำที่ ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลิตขึ้นในท้องถิ่น
9. กำรสร้ำงจิตสำนึกใน พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
กำรอนุรักษ์
พืชภำค
ทรัพยำกรธรรมชำติของ ตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนรอบพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
รวม..9..แผนงาน
1. โครงกำรจัดทำ
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
ฐำนข้อมูล อพ.สธ.พืช อพ.สธ. มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น
เช่น
- ฐำนข้อมูลทรัพยำกร
ชีวภำพ
- ฐำนข้อมูลทรัพยำกร

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564

7,300,000

50,000

7,400,000

ข้อมูลอย่ำง
น้อย 10
ข้อมูล

แผนแม่บท อพ.สธ.-มข. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

50,000

9,200,000

ข้อมูลอย่ำง
น้อย 10
ข้อมูล

50,000

9,200,000

ข้อมูลอย่ำง
น้อย 10
ข้อมูล

50,000

เป็น F3A8

9,200,000

ข้อมูลอย่ำง
น้อย 10
ข้อมูล

50,000

ข้อมูลอย่ำง
น้อย 10
ข้อมูล

หน้า 4

กิจ
กรรม

F2A6

F3A7

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

กำยภำพ
- ฐำนข้อมูลวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่น
- ฐำนข้อมูลนักวิจัย
- ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัย
ที่ร่วมสนองพระรำชดำริ
อพ.สธ.
รวม ..1.. โครงการ
1. โครงกำรวำงแผน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
พัฒนำพันธุ์พืช/สัตว์/
จุลินทรีย์

รวม 1 โครงการ
1.พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ
วิทยำ มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น
รวม 1 โครงการ

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

2560

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564

50,000

50,000

50,000

50,000
200,000

1 ชนิด

6,000,000 ผู้เช้ำชมปีละ
50,000 คน

6,000,000 ผู้เช้ำชมปีละ
70,000 คน

8,000,000 ผู้เช้ำชมปีละ
80,000 คน

200,000
8,000,000 ผู้เช้ำชมปีละ
100,000 คน

6,000,000

6,000,000

8,000,000

8,000,000

แผนแม่บท อพ.สธ.-มข. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

50,000
200,000

เป้าหมาย

1 ชนิด

200,000
8,000,000 ผู้เช้ำชมปีละ
100,000 คน
8,000,000

หมายเหตุ

ต้องมีข้อมูลจำก
กิจกรรมที่ 1-5
ประกอบกำรพิจำรณำ
วำงแผนพัฒนำพันธุ์
และควรเป็นงำนบูรณำ
กำรร่วมกันกับหลำย ๆ
หน่วยงำน โดย อพ.สธ.
จะเป็นที่ปรึกษำ
ประสำนงำนควำม
ร่วมมือต่ำง ๆ ระหว่ำง
หน่วยงำนในกำร
วำงแผนพัฒนำ ทั้งนี้ ใน
แต่ละหน่วยงำนก็
จะต้องมีแผนกำร
ปฏิบัติงำนในส่วนของ
ตนอย่ำงชัดเจนด้วย

หน้า 5

กิจ
กรรม
F3A8

ชื่อโครงการ
1. กำรเข้ำร่วมจัด
นิทรรศกำรในงำน
ประชุมวิชำกำรและ
นิทรรศกำร อพ.สธ.

พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ที่ อพ.สธ. กำหนด

2560
300,000

F3A8

2. กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ (ใน
เว็บไซต์ อพ.สธ.-มข.
และช่องทำงอื่น ๆ เช่น
วำรสำร จดหมำยข่ำว
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ)

50,000

F3A8

3. จัดทำหนังสือสรุป
งำนสนองพระรำชดำริ
ในโครงกำร อพ.สธ.
(ตีพิมพ์ทุก 5 ปี)

พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชในภำคอีสำน

300,000

F3A8

4. โครงกำร
ประสำนงำนและ

สถำนศึกษำเครือข่ำย
อพ.สธ.-สกอ. ภำค

200,000

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
งำนประชุม
300,000 งำนประชุม
300,000
วิชำกำรและ
วิชำกำรและ
นิทรรศกำร
นิทรรศกำร
"ทรัพยำกร
"ทรัพยำกร
ไทย: ศักยภำพ
ไทย: ชำวบ้ำน
มำกล้นมีให้
ไทยได้
เห็น" ณ
ประโยชน์"
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
ศูนย์สระบุรี จ.
สระบุรี
เพื่อประชำ
50,000 เพื่อประชำ
50,000 เพื่อประชำ
50,000 เพื่อประชำ
50,000
สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
เผยแพร่
เผยแพร่
เผยแพร่
เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วม
กิจกรรมที่ร่วม
กิจกรรมที่ร่วม
กิจกรรมที่ร่วม
สนอง
สนอง
สนอง
สนอง
พระรำชดำริ
พระรำชดำริ
พระรำชดำริ
พระรำชดำริ
อพ.สธ. ของ
อพ.สธ. ของ
อพ.สธ. ของ
อพ.สธ. ของ
ทำง
ทำง
ทำง
ทำง
มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย
เพื่อเผยแพร่
ผลกำร
ดำเนินงำน
โครงกำร วิจัย
โครงกำร
อพ.สธ.มข. ใน
รอบ 5 ปี
ประชุม
200,000 ประชุม
200,000 ประชุม
200,000 ประชุม
200,000
เครือข่ำยอย่ำง
เครือข่ำยอย่ำง
เครือข่ำยอย่ำง
เครือข่ำยอย่ำง

แผนแม่บท อพ.สธ.-มข. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย
งำนประชุม
วิชำกำรและ
นิทรรศกำร
"ทรัพยำกร
ไทย:
ประโยชน์แท้
แก่มหำชน"

เพื่อประชำ
สัมพันธ์
เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วม
สนอง
พระรำชดำริ
อพ.สธ. ของ
ทำง
มหำวิทยำลัย
เพื่อเผยแพร่
ผลกำร
ดำเนินงำน
โครงกำร วิจัย
โครงกำร
อพ.สธ.มข. ใน
รอบ 5 ปี
ประชุม
เครือข่ำยอย่ำง

หมายเหตุ
เพื่อกำรจัดนิทรรศกำร
อพ.สธ. ทุกๆ 2 ปี ใน
ฐำนะหน่วยงำนที่ร่วม
สนองพระรำชดำริ

กำหนดให้เป็นกำร
ดำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง ทุกปี

ส่งให้ อพ.สธ. พิจำรณำ
และเห็นชอบทุกครั้ง

หน้า 6

กิจ
กรรม

F3A8

ชื่อโครงการ
สนับสนุนกำร
ดำเนินงำนเครือข่ำยเชิง
ประเด็นโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริฯ (อพ.สธ.)
สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ เครือข่ำย
อุดมศึกษำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
5. โครงกำรจัดตั้งศูนย์
ประสำนงำนโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริฯ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
โดยมีกิจกรรมย่อย คือ
- โครงกำรบริกำร
วิชำกำรภำยใต้กรอบ
กำรดำเนินงำน อพ.สธ.
เช่น ตรวจ DNA
(สนับสนุนโรงเรียน
สมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน
สมำชิกฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น)
- สนับสนุน/เชิญชวนให้

พื้นที่ดาเนินการ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

2560

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
น้อย 2 ครั้ง มี
น้อย 2 ครั้ง มี
น้อย 2 ครั้ง มี
น้อย 2 ครั้ง มี
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
เครือข่ำยอย่ำง
เครือข่ำยอย่ำง
เครือข่ำยอย่ำง
เครือข่ำยอย่ำง
น้อย 1
น้อย 1
น้อย 1
น้อย 1
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

1,500,000 (1) มี
หน่วยงำนรู้จัก
โครงกำร
อพ.สธ. มำก
ขึ้น และ
รับทรำบงำน
สนอง
พระรำชดำริ
(2) มีจำนวน
หน่วยงำน
สนอง
พระรำชดำริ
เพิ่มขึ้น
(3) มีกิจกรรม
ของศูนย์
ประสำนงำนฯ
เกิดขึ้นทุกปี

แผนแม่บท อพ.สธ.-มข. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

1,500,000 (1) มี
หน่วยงำนรู้จัก
โครงกำร
อพ.สธ. มำก
ขึ้น และ
รับทรำบงำน
สนอง
พระรำชดำริ
(2) มีจำนวน
หน่วยงำน
สนอง
พระรำชดำริ
เพิ่มขึ้น
(3) มีกิจกรรม
ของศูนย์
ประสำนงำนฯ
เกิดขึ้นทุกปี

1,500,000 (1) มี
หน่วยงำนรู้จัก
โครงกำร
อพ.สธ. มำก
ขึ้น และ
รับทรำบงำน
สนอง
พระรำชดำริ
(2) มีจำนวน
หน่วยงำน
สนอง
พระรำชดำริ
เพิ่มขึ้น
(3) มีกิจกรรม
ของศูนย์
ประสำนงำนฯ
เกิดขึ้นทุกปี

1,500,000 (1) มี
หน่วยงำนรู้จัก
โครงกำร
อพ.สธ. มำก
ขึ้น และ
รับทรำบงำน
สนอง
พระรำชดำริ
(2) มีจำนวน
หน่วยงำน
สนอง
พระรำชดำริ
เพิ่มขึ้น
(3) มีกิจกรรม
ของศูนย์
ประสำนงำนฯ
เกิดขึ้นทุกปี

เป้าหมาย
น้อย 2 ครั้ง มี
กิจกรรม
เครือข่ำยอย่ำง
น้อย 1
กิจกรรม

1,500,000 (1) มี
หน่วยงำนรู้จัก
โครงกำร
อพ.สธ. มำก
ขึ้น และ
รับทรำบงำน
สนอง
พระรำชดำริ
(2) มีจำนวน
หน่วยงำน
สนอง
พระรำชดำริ
เพิ่มขึ้น
(3) มีกิจกรรม
ของศูนย์
ประสำนงำนฯ
เกิดขึ้นทุกปี

หมายเหตุ

ตั้งงบประมำณเงิน
อุดหนุนทั่วไป
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
เพื่อดำเนินกิจกรรมของ
ศูนย์ประสำนงำนฯ โดย
เป็นหน่วยงำนประสำน
และให้ข้อมูลกำรสนอง
พระรำชดำริแก่
หน่วยงำนต่ำง ๆ ใน
ภำคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน ที่สนใจ
เข้ำร่วมสนอง
พระรำชดำริ เป็น
สมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสนอง
หน้า 7

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ
โรงเรียน, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
อยู่โดยรอบ
มหำวิทยำลัยและ
นักวิจัยในมหำวิทยำลัย
ที่มีควำมร่วมมืออย่ำง
ใกล้ชิดแต่ยังไม่ได้เป็น
สมำชิกของ อพ.สธ. ให้
สมัครเข้ำร่วมสนอง
พระรำชดำริ อพ.สธ.
- สนับสนุนโรงเรียน
สมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน
และสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เรื่องกำรสำรวจและ
จัดทำฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น
- สนับสนุนกำร
ดำเนินงำนของชมรมนัก
ชีววิทยำ อพ.สธ. และ/
หรือ ชมรมคณะ
ปฏิบัติงำนวิทยำกำร
อพ.สธ.
- สนับสนุนกำร
ดำเนินงำนในกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของ อพ.สธ.
และเครือข่ำย อพ.สธ.
รวม ...5... โครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564

เป้าหมาย

หมายเหตุ
พระรำชดำริงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น เป็น
ต้น รวมทั้งกำรให้
ควำมรู้ จัดอบรม กำร
ดำเนินงำนที่ถูกต้อง
ให้กับหน่วยงำนที่สนใจ

2,350,000

แผนแม่บท อพ.สธ.-มข. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

1,750,000

2,050,000

1,750,000

2,050,000

หน้า 8

คำอธิบำยเพิ่มเติม
F: Frame กรอบกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย

F1 กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร F2 กรอบกำรใช้ประโยชน์ F3 กรอบกำรสร้ำงจิตสำนึก
A1 กิจกรรมปกปักทรัพยำกร A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร A3 กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร
A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร A6 กิจกรรมวำงแผนพัฒนำทรัพยำกร
A7 กิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2559

แผนแม่บท อพ.สธ.-มข. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หน้า 9

