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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยบูรพา 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 1.โครงการวิจัย การปก
ปก และการสำรวจ
ความหลากหลายของ
พรรณพืช ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแกว 

มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัด
สระแกว 

  สำรวจ ทำรหัส
ประจำตนไม 
ทำรหัสพิกัด 
เพื่อรวบรวม
เปนฐานขอมูล
สำหรับจัดทำ
อุทยาน
สวนพฤษ
ศาสตร 
มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยา
เขตสระแกว  
พื้นที่จำนวน 
50 ไร 

                ดร.ชนากานต 
ลักษณะ 
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

F1A1 2. โครงการวิจัย การ
สำรวจ การปกปก และ
การใชประโยชนจากบุก 

มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัด
สระแกว 

  สำรวจและ
รวบรวมสาย
พันธุบุกใน
มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยา
เขตสระแกว 
ในพื้นที่
ประมาณ 100 
ไร 

                ดร.ชนากานต 
ลักษณะ 
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

  รวม 2 โครงการ                         
F1A2 1.โครงการวิจัย การปก

ปก และการสำรวจ
ความหลากหลายของ
พรรณพืช ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแกว 
 
  

มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัด
สระแกว 

  เก็บพันธุกรรม
พืช ตัวอยาง
พืช ทั้งในรูป
เมล็ด ในสภาพ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ ตนพืช
มีชีวิต ชิ้นสวน
พืชที่มีชีวิต 

                ดร.ชนากานต 
ลักษณะคณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รวมทั้งสาร
พันธุกรรม 
(DNA) เพื่อการ
นำไปใช
ประโยชน 

F1A2 2. โครงการวิจัย การ
ระบุสปชีสและความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของชันโรงใน
พื้นที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยดวยวธิีการ
ตรวจหาลำดับเบสท้ังจี
โนม 

มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัด
สระแกว 

  เก็บตัวอยาง
ของชันโรงใน
พื้นที่แปลง
ทดลองอยาง
นอยจำนวน ๓ 
แหง นำขอมูล
มาวิเคราะหหา
ลำดับรหัส
พันธุกรรมโดย
ใชชีวสารสน
เทศ 
(bioinformati
cs) 

                ดร.ศศิประภา 
ครองแดงคณะ
วิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร 

F1A2 3.โครงการวิจัย การ
สำรวจ การปกปก และ
การใชประโยชนจากบุก 

มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัด
สระแกว 

  ศึกษาวธิีการ
ขยายพันธุบุก
ดวยวธิีการ
ตางๆ ไดแก
การเพาะเมล็ด 
การชำเหงา 
และการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อจาก
สวนตาง ๆ 
ของบุก เพื่อให
ไดตนบุกที่
เหมาะสมตอ
การปลูกและ
นำไปผลิตใน
เชิงอุสาหกรรม 

                ดร.ชนากานต 
ลักษณะคณะ
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

F1A2 4.โครงการวิจัย ความ
หลากหลายทางชวีภาพ

อุทยานแหงชาติ
ปางสีดา จังหวัด

  ศึกษาความ
หลากชนิดของ

                ดร.ศรัณยา ยิ้ม
ยองคณะ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

และบทบาทเชิงนิเวศ
ของเห็ดปาบริเวณ
เสนทางศึกษาธรรมชาติ 
อุทยานแหงชาติปางสีดา 
จังหวัดสระแกว 

สระแกว เห็ดปาในระดับ
วงศ และ
บทบาทเชิง
นิเวศของเห็ด
บริเวณเสนทาง
ศึกษา
ธรรมชาติของ
ปาตนน้ำ 
อุทยาน
แหงชาติปางสี
ดา จังหวัด
สระแกว  

วิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร 

F1A2 5.โครงการวิจัย ความ
หลากชนิดของนกใน
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว และ
การพัฒนาวิธีทางชวี
โมเลกุลตรวจสอบเพศ
เหยี่ยวปกแดง 

มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัด
สระแกว 

  เพื่อศึกษา
ความ
หลากหลาย
ชนิดของนกใน
พื้นที่
มหาวิทยาลัย
บูรพาวิทยาเขต
สระแกว 

                ผศ.ดร.ไพทูล 
แกวหอม 
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

F1A2 6.โครงการวิจัยยอย 
ฐานขอมูลพรรณไม
พื้นเมืองในเขต
ภูมิศาสตรพืชพรรณภาค
ตะวันออก 

ภาคตะวันออก   ศึกษาความ
หลากชนิด 
และการ
แพรกระจาย
พรรณพืช
ทองถิ่นบาง
ชนิดในเขต
ชุมชน ของ
พื้นที่ภาค
ตะวันออกของ
ประเทศ ไดแก 
ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี 
ชลบุรี และ
จันทบุรี 

                ดร.เบญจวรรณ 
ชิวปรีชาคณะ
วิทยาศาสตร 

F1A2 7.โครงการวิจัยยอย ฉะเชิงเทรา   สำรวจและเกบ็                 รศ.ดร.นงนุช ต้ัง
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ฐานขอมูลทรัพยากร กุง 
กั้ง และปู บริเวณชายฝง
ตะวันออกของอาวไทย 

ระยอง จันทบุรี 
และตราด 

รวบรวมขอมูล
ชนิดของกุง กั้ง 
และปู ใน
บริเวณชายฝง
ของจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 
ระยอง จันทบุรี 
และตราด 

เกริกโอฬาร 
คณะ
วิทยาศาสตร 

F1A2 8.โครงการวิจัยยอย 
ฐานขอมูลมดในเขตภาค
ตะวันออกของประเทศ
ไทย 

จังหวัดชลบุรี 
ระยอง 
ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี 
จันทบุรี ตราด 
และสระแกว 

  สำรวจ 
รวบรวมและ
จัดทำบัญชี
รายชื่อมดใน
เขตพื้นที่ 7 
จังหวัดในภาค
ตะวันออก 
ไดแก จังหวัด
ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี 
จันทบุรี ตราด 
และสระแกว 

                ผศ.ดร.สาลินี 
ขจรพิสิฐศักด์ิ 
คณะ
วิทยาศาสตร 

F1A2 9.โครงการวิจัยยอย 
ฐานขอมูลเพรียงหินใน
เขตภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทย 

จังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี 
และตราด 

  สำรวจความ
หลากหลาย
ของเพรียงหิน 
(acorn 
barnacle) ที่
พบตลอดแนว
ชายฝงของภาค
ตะวันออก 
(จังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี 
และตราด) ใน
เชิงลึก และ
จัดทำเปน
ฐานขอมูล 

                ดร. วรนพ สุขภา
รังษีคณะ
วิทยาศาสตร 

  รวม 9 โครงการ                         
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A3 1.โครงการวิจัย การปก
ปก และการสำรวจ
ความหลากหลายของ
พรรณพืช ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแกว 

มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัด
สระแกว 

      คัดเลือกพืชที่มี
ศักยภาพทาง
การคาหรือ
ใกลสูญพันธุ 
พืชสมุนไพร 
มาขยายพันธุ
ในแปลงปลูก 
หรือ
หองปฏิบัติการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 

            ดร.ชนากานต 
ลักษณะคณะ
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

  รวม 1 โครงการ                         
F2A4 1.โครงการวิจัย การปก

ปก และการสำรวจ
ความหลากหลายของ
พรรณพืช ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแกว 

มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัด
สระแกว 

          การศึกษาดาน
โภชนาการ 
องคประกอบ
ของสารสำคัญ
ในพืช และ
จัดต้ังพื้นที่ๆ
ขยายพันธุพืช
เปนศูนยการ
เรียนรูใหกับผูที่
สนใจไดเขามา
ศึกษาและ
นำไปใช
ประโยชน
ตอไป 

        ดร.ชนากานต 
ลักษณะคณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร 

F2A4 2. โครงการวิจัย การ
ระบุสปชีสและความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของชันโรงใน
พื้นที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยดวยวธิีการ
ตรวจหาลำดับเบสท้ังจี
โนม 

มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัด
สระแกว 

  จัดกิจกรรม
เผยแพรความรู
ผานระบบ
โซเชียลเนต
เวิรค แผนพับ
ประชาม
สัมพันธ
โครงการหรือ
ผานงาน
ประชุมอบรม

                ดร.ศศิประภา 
ครองแดงคณะ
วิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เกษตรกรของ
มหาวิทยาลัย 
หรือจังหวัด 

F2A4 3.โครงการวิจัย การ
สำรวจ การปกปก และ
การใชประโยชนจากบุก 

มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัด
สระแกว 

  การพัฒนา
ผลิตภัณฑเสน
บุกพรอม
บริโภคสูตร
มาตรฐาน
บรรจุในถุง 

                ดร.ชนากานต 
ลักษณะ 
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

F2A4 4.แผนงานวิจัย การ
อนุรักษและการใช
ประโยชนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมภาค
ตะวันออก : พิพิธภัณฑ
ผาทอมือบานมาบหมอ 
ยายหงวน ยายไอ ชุมชน
บานมาบหมอ หมูที ่7 
ตำบลบานปก อำเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี 

พิพิธภัณฑผาทอ
มือบานมาบหมอ 
ยายหงวน ยายไอ 
จังหวัดชลบุรี 

  เพื่อศึกษา 
รวบรวมและ
สังเคราะหองค
ความรูของ
พิพิธภัณฑผา
ทอมือบานมาบ
หมอ ยายห
งวน ยายไอ 
จังหวัดชลบุรี 
และการผลิต
ส่ือสำหรับการ
ถายทอดและ
แลกเปล่ียน
เรียนรู เพื่อให
เกิดประโยชน
ตอชุมชน รวม
ไปถึงเพื่อ
ถายทอดองค
ความรูและ
แลกเปล่ียน
เรียนรูเกี่ยวกับ
การพัฒนา
อาชีพ ชวีิต
และความ
เปนอยู 

                นายพีรพัฒน มั่ง
ค่ังสำนักบริการ
วิชาการ 

F2A4 5.โครงการวิจัยยอย การ
สำรวจพรรณไมและ

พิพิธภัณฑผาทอ
มือบานมาบหมอ 

  สำรวจและ
รวบรวมรายชือ่

                นายพีรพัฒน มั่ง
ค่ังสำนักบริการ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จัดทำแผนที่เสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติในพื้นที่
เรือนพิพิธภัณฑผาทอมือ
บานมาบหมอ ยายหงวน 
ยายไอ  ชุมชนบานมาบ
หมอ หมูที ่7 ตำบลบาน
ปก อำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี 

ยายหงวน ยายไอ 
จังหวัดชลบุรี 

พรรณไม และ
จัดทำแผนที่
เสนทางเดิน
ศึกษา
ธรรมชาติ
บริเวณพื้นที่
เรือน
พิพิธภัณฑผา
ทอมือบานมาบ
หมอ ยายห
งวน ยายไอ 

วิชาการ 

F2A4 6.โครงการวิจัย การ
พัฒนาสารออกฤทธิจ์าก
มะมวงเพื่อใชเปนสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต
ของขาว 

หองปฏิบัติการ 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

  สรางสรรค
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑจาก
สารออกฤทธิ์
แซนโทนที่ผลิต
ไดจากมะมวง
สำหรับใชเปน
สารควบคุม
การ
เจริญเติบโต
ของขาว (rice 
growth 
regulator) 

                ผศ.ดร.อนันต อธิ
พรชัยคณะ
วิทยาศาสตร 

F2A4 7.โครงการวิจัย 
การศึกษาฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ เคมีคอลโปร
ไฟล และการจำแนก
สายพันธุดวยเทคนิคทาง
โมเลกุลของเรวในสกุล 
Etlingera และสกุล 
Amomum ในพื้นที่
อำเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี 

อำเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี 

  เพื่อทดสอบ
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของ
สมุนไพรเรวใน
สกุล Etlingera 
และสกุล 
Amomum 
บางชนิด และ
รวบรวมสรุป
องคความรู
พื้นฐานเปน
หนังสือหรือ

                รศ.ดร.กลาวขวัญ 
ศรีสุขคณะ
วิทยาศาสตร 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

คูมือ สำหรับ
เกษตรกร และ
ประชาชน
ทั่วไป 

F2A4 8.โครงการวิจัย การเพิ่ม
มูลคาของเปลือกผลสละ
ในภาคตะวันออกเพื่อ
พัฒนาเปนเวชสำอางลด
เลือนสีผิว 

ภาคตะวันออก   เพิ่มมูลคาจาก
เปลือกผลสละ
ซ่ึงเปนส่ิงเหลือ
ทิ้ง โดยนำไป
พัฒนาเปนสาร
สกัดมาตรฐาน
และผลิตภัณฑ
เวชสำอาง 

                ผศ.ดร.บุญดิศย 
วงศศักด์ิคณะ
เภสัชศาสตร 

  รวม 8 โครงการ รวมงบประมาณ                       
F2A5 1.โครงการวิจัย การปก

ปก และการสำรวจ
ความหลากหลายของ
พรรณพืช ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแกว 

มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัด
สระแกว 

      จัดทำ
ฐานขอมูล
ระบบดิจิตอล
และพัฒนา
โปรแกรม
สำหรับขอมูล
ทรัพยากร
ตางๆ ทั้งพืช
ชั้นสูงและพืช
ชั้นต่ำ และ
เห็ด เพื่อเขา
เก็บไวในระบบ
ฐานขอมูลของ
ศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช 
อพ.สธ 

            ดร.ชนากานต 
ลักษณะคณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร 

F2A5 2.โครงการวิจัย ความ
หลากชนิดของนกใน
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว และ
การพัฒนาวิธีทางชวี
โมเลกุลตรวจสอบเพศ
เหยี่ยวปกแดง 

มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัด
สระแกว 

  เพื่อจัดทำ
ฐานขอมูลของ
นกในพื้นที่
มหาวิทยาลัย
บูรพาวิทยาเขต
สระแกว 

                ผศ.ดร.ไพทูล 
แกวหอม 
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A5 3.โครงการวิจัยยอย 
โครงการพัฒนาส่ือเพื่อ
การถายทอดองคความรู
ของพิพิธภัณฑผาทอมือ
บานมาบหมอ ยายหงวน 
ยายไอ  ชุมชนบานมาบ
หมอ หมูที ่7 ตำบลบาน
ปก อำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี 

พิพิธภัณฑผาทอ
มือบานมาบหมอ 
ยายหงวน ยายไอ 
จังหวัดชลบุรี 

  ผลิตส่ือเพื่อ
การถายทอด
องคความรู
เกี่ยวกบั
วิสาหกจิชุมชน
ผลิตภัณฑผา
ทอมือคุณ
ยายหงวน 
(บานมาบหมอ) 
จังหวัดชลบุรี 

                ดร.พัชรี ทอง
อำไพสถาบัน
วิทยาศาสตรทาง
ทะเล 

F2A5 4.แผนงานวิจัย ศูนยการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
อพ.สธ.- ม.บูรพา (สนอง
พระราชดำริ โครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี) 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

  สำรวจและการ
รวบรวมองค
ความรูที่
เกี่ยวของ 
ถายภาพและ
ตกแตง การ
จัดทำส่ือ
ดิจิตอล เพื่อ
การเผยแพร
ผานเว็บไซต
และส่ือสังคม
ออนไลน และ
อัพเดทขอมูล 
และการสราง
กิจกรรมฯ
ภายในเวบ็ไซต
ฯ 

  สำรวจและ
การรวบรวม
องคความรูที่
เกี่ยวของ 
ถายภาพและ
ตกแตง การ
จัดทำส่ือ
ดิจิตอล เพื่อ
การเผยแพร
ผานเว็บไซต
และส่ือสังคม
ออนไลน และ
อัพเดทขอมูล 
และการสราง
กิจกรรมฯ
ภายในเวบ็ไซต
ฯ 

  สำรวจและการ
รวบรวมองค
ความรูที่
เกี่ยวของ 
ถายภาพและ
ตกแตง การ
จัดทำส่ือ
ดิจิตอล เพื่อ
การเผยแพร
ผานเว็บไซต
และส่ือสังคม
ออนไลน และ
อัพเดทขอมูล 
และการสราง
กิจกรรมฯ
ภายในเวบ็ไซต
ฯ 

        ผศ.ดร.พิทักษฺ 
สูตรอนันต 
คณะ
วิทยาศาสตร 

F2A5 5.โครงการวิจัยยอย เว็บ
แอปพลิเคชันและส่ือ
ออนไลนสำหรับศูนย
การเรียนรูตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

  เว็บแอปพลิเค
ชันพรอม
กิจกรรมการ
เรียนรูที่
พัฒนาขึ้นจาก
ฐานขอมูลของ
ทั้ง 3 ฐาน
ทรัพยากร 
สำหรับเปน

  สำรวจและ
การรวบรวม
องคความรูที่
เกี่ยวของ 
(เพิ่มเติม) 
ถายภาพและ
ตกแตง การ
จัดทำส่ือ
ดิจิตอล เพื่อ

  สำรวจและการ
รวบรวมองค
ความรูที่
เกี่ยวของ 
(เพิ่มเติม) 
ถายภาพและ
ตกแตง การ
จัดทำส่ือ
ดิจิตอล เพื่อ

        ผศ.ดร.พิทักษฺ 
สูตรอนันตคณะ
วิทยาศาสตร 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ศูนยการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
อพ.สธ.-ม.บูรพ 

การเผยแพร
ผานเว็บไซต
และส่ือสังคม
ออนไลน
ปรับปรุง 
อัพเดทขอมูล 
และการสราง
กิจกรรมฯ
ภายในเวบ็ไซต
ฯ 

การเผยแพร
ผานเว็บไซต
และส่ือสังคม
ออนไลน
ปรับปรุง 
อัพเดทขอมูล 
และการสราง
กิจกรรมฯ
ภายในเวบ็ไซต
ฯ 

F2A5 6.โครงการวิจัยยอย การ
จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรชวีภาพของ
สัตวกลุมหอยในเขตภาค
ตะวันออก 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

  จัดทำเว็บแอป
พลิเคชันพรอม
กิจกรรมการ
เรียนรูที่
พัฒนาขึ้นจาก
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพของ
สัตวกลุมหอย
ในเขตภาค
ตะวันออก 
สำหรับ
นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปที่
สนใจได
นำไปใชงาน 

  ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลของ
สัตวกลุมหอย
ในภาค
ตะวันออกและ
นำขอมูลจาก
ฐานขอมูลหอย
ฯ มาจัดทำส่ือ
ส่ิงพิมพ และ
แอปพลิเคชัน 

  ปรับปรุงและ
เพิ่มเติมขอมูล
ของสัตวกลุม
หอยใหเปน
ขอมูลลาสุด
ยิ่งขึ้น คัดเลือก
ตัวอยางสัตว
กลุมมา
นำเสนอและ
จัดแสดงใน
รูปแบบของ
นิทรรศการ 
เพื่อเผยแพร
องคความรู
ดานสัตวกลุม
หอยในภาค
ตะวันออก 

        ผศ.พงษรัตน 
ดำรงโรจนวัฒนา 
คณะ
วิทยาศาสตร 

F2A5 7.โครงการวิจัยยอย 
ฐานขอมูลพรรณไม
พื้นเมืองในเขต
ภูมิศาสตรพืชพรรณภาค
ตะวันออก 

ชลบุรี จันทบุรี 
ปราจีนบุรี 
สระแกว 

  สำรวจและ
ศึกษาใน
ภาคสนาม ใน
พื้นที่ ชลบุรี 
จันทบุรี เก็บ
ภาพ และ
จัดเก็บตัวอยาง
จากภาคสนาม
ตกแตงภาพ

  สำรวจและ
ศึกษาใน
ภาคสนาม ใน
พื้นที่
ปราจีนบุรี 
สระแกว เก็บ
ภาพ และ
จัดเก็บ
ตัวอยางจาก

            ดร.เบญจวรรณ 
ชิวปรีชาคณะ
วิทยาศาสตร 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สำหรับนำไป
จัดทำ
ฐานขอมูล
เพิ่มเติม 
ปรับปรุง
ฐานขอมูล 
และจัดทำ
กิจกรรม
ภายในเวบ็แอป
พลิเคชัน 

ภาคสนาม
ตกแตงภาพ
สำหรับนำไป
จัดทำ
ฐานขอมูล
เพิ่มเติม 
ปรับปรุง
ฐานขอมูล 
และจัดทำ
กิจกรรม
ภายในเวบ็
แอปพลิเคชัน 

F2A5 8.โครงการวิจัยยอย 
ฐานขอมูลทรัพยากร กุง 
กั้ง และปู บริเวณชายฝง
ตะวันออกของอาวไทย 

ฉะเชิงเทรา 
ระยอง จันทบุรี 
และตราด 

  รวบรวมและ
ตรวจสอบ
ขอมูลชนิดของ
กุง กั้ง และป ู
ที่พบเพิ่มเติม
ในบริเวณ
ชายฝงทะเล
ของจังหวัด
ระยองและ
จันทบุรีถาย
และตกแตง
ภาพสำหรับ
นำไปจัดทำ
ฐานขอมูล 
และจัดทำ
ฐานขอมูลและ
แอปพลิเคชัน
ออนไลน 

  รวบรวมและ
ตรวจสอบ
ขอมูลชนิดของ
กุง กั้ง และป ู
ที่พบเพิ่มเติม
ในบริเวณ
ชายฝงทะเล
ของจังหวัด
ตราดถายและ
ตกแตงภาพ
สำหรับนำไป
จัดทำ
ฐานขอมูล 
และจัดทำ
ฐานขอมูลและ
แอปพลิเคชัน
ออนไลน 

            รศ.ดร.นงนุช ต้ัง
เกริกโอฬาร 
คณะ
วิทยาศาสตร 

F2A5 9.โครงการวิจัยยอย การ
ถอดบทเรียนองคความรู
ศิลปะการแสดงพื้นบาน 
ภาคตะวันออก สู
ฐานขอมูล เพื่อการเรียน
รูตลอดชีพ 

ภาคตะวันออก   การออกแบบ
กระบวนการ
ถอดบทเรียน
และการ
รวบรวมองค
ความรู

  การออกแบบ
กระบวนการ
ถอดบทเรียน
และการ
รวบรวมองค
ความรู

  การออกแบบ
กระบวนการ
ถอดบทเรียน
และการ
รวบรวมองค
ความรู

        ผศ.ดร. รณชัย 
รัตนเศรษฐ คณะ
ดนตรีและการ
แสดง 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ศิลปะการแสด
งพื้นบาน ลง
พื้นที่
ภาคสนาม 
และการจัดเกบ็
ขอมูลผาน
เคร่ืองมือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตางๆ ตาม
แผนงานที่
กำหนด 

ศิลปะการแสด
งพื้นบาน ลง
พื้นที่
ภาคสนาม 
และการ
จัดเก็บขอมูล
ผานเคร่ืองมือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตางๆ ตาม
แผนงานที่
กำหนด 

ศิลปะการแสด
งพื้นบาน ลง
พื้นที่
ภาคสนาม 
และการจัดเกบ็
ขอมูลผาน
เคร่ืองมือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตางๆ ตาม
แผนงานที่
กำหนด 

F2A5 10.โครงการวิจัยยอย 
ฐานขอมูลมดในเขตภาค
ตะวันออกของประเทศ
ไทย 

จังหวัดชลบุรี 
ระยอง 
ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี 
จันทบุรี ตราด 
และสระแกว 

  การสำรวจและ
ศึกษามดใน
ภาคสนามใน
พื้นที่จังหวัด
ชลบุรีและ
จังหวัดจันทร
บุรี และจังหวัด
สระแกว และ
กรอกขอมูลลง
ในระบบเพื่อ
การจัดทำ
ฐานขอมูล 
อบรมความรู
แกเยาวชน จัด
กิจกรรม
เผยแพรขอมูล
มดในรูปแบบ
ส่ือโปสเตอร/ 
แผนพับ 

  การสำรวจ
และศึกษามด
ในภาคสนาม
ในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี 
ระยอง และ
ตราด และ
กรอกขอมูลลง
ในระบบเพื่อ
การจัดทำ
ฐานขอมูล 
อบรมความรู
แกเยาวชน จัด
กิจกรรม
เผยแพรขอมูล
มดในรูปแบบ
ส่ือโปสเตอร/ 
แผนพับ 

            ผศ.ดร.สาลินี 
ขจรพิสิฐศักด์ิ 
คณะ
วิทยาศาสตร 

F2A5 11.โครงการวิจัยยอย 
ฐานขอมูลเพรียงหินใน
เขตภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทย 

จังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี 
และตราด 

  การสำรวจ
เพรียงหินใน
พื้นที่จังหวัด
จันทบุรี จัดทำ
ฐานขอมูล

  การสำรวจ
เพรียงหินใน
พื้นที่จังหวัด
ตราด จัดทำ
ฐานขอมูล

            ดร. วรนพ สุขภา
รังษีคณะ
วิทยาศาสตร 



หนา 466                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เบื้องตน
เชื่อมตอกับเว็บ
แอปพลิเคชัน 
และจัด
กิจกรรมอบรม
ความรูแก
เยาวชน 

เบื้องตน
เชื่อมตอกับ
เว็บแอปพลิเค
ชัน และจัด
กิจกรรมอบรม
ความรูแก
เยาวชน 

F2A5 12. โครงการวิจัยยอย 
การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรูดานความ
หลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
มรดกทางวัฒนธรรม
ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออก   วิพากษ (ราง) 
หลักสูตรการ
เรียนรู ดาน
ความ
หลากหลาย
ของ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
มรดกทาง
วัฒนธรรมภาค
ตะวันออก  
และนำ (ราง
ตนแบบ) 
หลักสูตร  ไป
ทดลองใชกับ
กลุมตัวอยาง 

  ดำเนินการ
นิเทศติดตาม
ประเมินผล
การดำเนินงาน
โครงการ 
การถอด
ประสบการณ
หลังการ
ปฏิบัติงาน 
(After action 
review) 
จัดทำ
ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย 

  วิพากษ (ราง) 
หลักสูตรการ
เรียนรู ดาน
ความ
หลากหลาย
ของ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
มรดกทาง
วัฒนธรรมภาค
ตะวันออก  
และนำ (ราง
ตนแบบ) 
หลักสูตร  ไป
ทดลองใชกับ
กลุมตัวอยาง 

        นาย พีรพัฒน มั่ง
ค่ัง 
สำนักบริการ
วิชาการ 

F2A5 13.โครงการวิจัยยอย 
การถอดบทเรียนองค
ความรูระบบนิเวศหาด
ทรายและหาดหิน
บริเวณชายหาดบางแสน
และแหลมแทน จังหวัด
ชลบุรี เพื่อการจัดทำ
ฐานขอมูลและการ
พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรูดานนิเวศวิทยา 

ชลบุรี    จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทาง
กายภาพและ
ชีวภาพ และ
ความสัมพันธ
ของทรัพยากร
ในระบบนิเวศ
หาดทรายและ
หาดหิน เขยีน
รางหลักสูตร
ระยะส้ันและ
จัดอบรมแก

  ปรับปรุง
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทาง
กายภาพและ
ชีวภาพ และ
ความสัมพันธ
ของทรัพยากร
ในระบบนิเวศ
หาดทรายและ
หาดหิน และ
จัดทำแอป
พลิเคชัน
ลักษณะของ

  ปรับปรุง
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทาง
กายภาพและ
ชีวภาพ และ
ความสัมพันธ
ของทรัพยากร
ในระบบนิเวศ
หาดทรายและ
หาดหิน และ
จัดทำแอป
พลิเคชัน
ลักษณะของ

        ดร. ทรรศิน 
ปณิธานะรักษ 
สถาบัน
วิทยาศาสตรทาง
ทะเล 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

นักเรียนใน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

หาดทรายและ
หาดหิน 
ประชุม
ปรับปรุง
หลักสูตร 

หาดทรายและ
หาดหิน 
ประชุม
ปรับปรุง
หลักสูตร 

F2A5 14. โครงการวิจัยยอย 
ฐานขอมูลทรัพยากร
หญาทะเลบริเวณชายฝง
ตะวันออกของอาวไทย 

ชายฝงตะวันออก
ของอาวไทย 

  จัดทำ
ฐานขอมูลชนิด 
และการ
แพรกระจาย
ของหญาทะเล
ในจังหวัด
ชลบุรี จันทบุรี 
พรอมถายภาพ
เพื่อยืนยันชนิด 
และเผยแพร 

  จัดทำ
ฐานขอมูลชนิด 
และการ
แพรกระจาย
ของหญาทะเล
ในจังหวัด
ระยอง ตราด 
พรอมถายภาพ
เพื่อยืนยันชนิด 
และเผยแพร 

  รับปรุง
ฐานขอมูล
แพลงกตอน
ทะเล และ
สาหรายทะเล
ใหสมบูรณและ
เปนปจจุบัน 
เผยแพร
ฐานขอมูล
แพลงกตอน
ทะเล และ
สาหรายทะเลที่
ปรับปรุงแลว
ในรูปแบบ
แอปพลิเคชั่น 

        ผศ.ดร.จริยาวดี 
สุริยพันธุ คณะ
วิทยาศาสตร 

F2A5 15. โครงการวิจัยยอย 
ฐานขอมูลทรัพยากร
แพลงกตอนทะเลและ
สาหรายทะเลบริเวณ
ชายฝงทะเลตะวันออก
ของอาวไทย 

ชายฝงตะวันออก
ของอาวไทย 

  จัดทำ
ฐานขอมูลชนิด 
และการ
แพรกระจาย
ของแพลงก
ตอนทะเล และ
สาหรายทะเล
ในจังหวัด
ชลบุรี จันทบุรี 
พรอมถายภาพ
เพื่อยืนยันชนิด 
และเผยแพร 

  จัดทำ
ฐานขอมูลชนิด 
และการ
แพรกระจาย
ของแพลงก
ตอนทะเล 
และสาหราย
ทะเลใน
จังหวัดระยอง 
ตราด พรอม
ถายภาพเพือ่
ยืนยันชนิด 
และเผยแพร 

  รับปรุง
ฐานขอมูล
แพลงกตอน
ทะเล และ
สาหรายทะเล
ใหสมบูรณและ
เปนปจจุบัน 
เผยแพร
ฐานขอมูล
แพลงกตอน
ทะเล และ
สาหรายทะเลที่
ปรับปรุงแลว
ในรูปแบบ
แอปพลิเคชั่น 

        ดร.จิตตรา ตรีระ
เมธี สถาบัน
วิทยาศาสตรทาง
ทะเล 

F2A5 16. โครงการวิจัยยอย ภาคตะวันออก   สำรวจ   พัฒนาเพื่อ   หลักสูตรอบรม         ผศ.ดร.สาลินี 



หนา 468                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ฐานขอมูลแมงมุมอันดับ
ฐาน Mygalomorphae 
ในเขตภาคตะวันออก
ของประเทศไทย 

รวบรวมและ
ออกแบบและ
การกรอก
ขอมูลลงใน
ระบบเพื่อการ
จัดทำ
ฐานขอมูลองค
ความรูของแมง
มุมอันดับฐาน 
Mygalomorp
hae ในเขต
ภาคตะวันออก
ของประเทศ
ไทย 

สรางความเชื่อ
โยงในสวนการ
แสดงผล
ฐานขอมูลแมง
มุมอันดับฐาน 
Mygalomorp
hae ในภาค
ตะวันออกของ
ประเทศไทย
บนเว็บแอป
พลิเคชัน ศูนย
การเรียนรู
ตลอดชีวิต 
อพ.สธ.-ม.
บูรพา และ 
การเผยแพร
ฐานขอมูลของ
แมงมุม
ดังกลาวบน
เว็บแอปพลิเค
ชัน 

และกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ฐานขอมูลแมง
มุมอันดับฐาน 
Mygalomorp
hae ในเขต
ภาคตะวันออก
ของประเทศ
ไทยและจัด
กิจกรรมอบรม
ความรูแก
เยาวชนใน
พื้นที่อยางนอย 
2 คร้ัง 

ขจรพิสิฐศักด์ิ 
คณะ
วิทยาศาสตร 

  รวม 16 โครงการ                         

F3A8 1. โครงการวิจัย พัฒนา
หลักสูตรบูรณาการเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู
ดานเศรษฐกิจ สังคม 
มรดกทางวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาสูการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
อยางยั่งยืน (สนอง
พระราชดำริ โครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี) 

ภาคตะวันออก 

  

เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนรูดาน
เศรษฐกิจ 
สังคม มรดก
ทางวัฒนธรรม 
และภูมิปญญา 
สูการพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยอยาง
ยั่งยืนภาค
ตะวันออก 

  

เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนรูดาน
เศรษฐกิจ 
สังคม มรดก
ทางวัฒนธรรม 
และภูมิปญญา 
สูการพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยอยาง
ยั่งยืนภาค
ตะวันออก 

  

เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนรูดาน
เศรษฐกิจ 
สังคม มรดก
ทางวัฒนธรรม 
และภูมิปญญา 
สูการพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยอยาง
ยั่งยืนภาค
ตะวันออก 

        

นายพีรพัฒน มั่ง
ค่ัง สำนักบริการ
วิชาการ 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 2. โครงการวิจัยยอย 
การถอดบทเรียนองค
ความรูศิลปะการแสดง
พื้นบาน ภาคตะวันออก 
สูฐานขอมูล เพื่อการ
เรียนรูตลอดชีพ 

ภาคตะวันออก   จัดทำ
ฐานขอมูล
ศิลปะการแสด
งพื้นบาน ภาค
ตะวันออก 
ผานเว็บ
แอปพลิเคชั่น
และส่ือ
ออนไลน 
สำหรับศูนย
การเรียนรู
ตลอดชีวิต 
อพ.สธ. ม.
บูรพา 

                ผศ.ดร. รณชัย 
รัตนเศรษฐ คณะ
ดนตรีและการ
แสดง 

F3A8 3.โครงการวิจัยยอย การ
พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรูดานความ
หลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
มรดกทางวัฒนธรรม
ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออก   พัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนรูดาน
ความ
หลากหลาย
ของ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
มรดกทาง
วัฒนธรรม 
ภาคตะวันออก 

                นายพีรพัฒน มั่ง
ค่ัง  
สำนักบริการ
วิชาการ 

F3A8 4.โครงการวิจัยการ
เรียนรูบนฐานชุมชนเพื่อ
การอนุรักษแมน้ำบาง
ปะกง การสำรวจวิถี
วัฒนธรรม กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม และ“ปญญา
ชุมชน” ของระบบนิเวศ
แบบ 3 นำ้  

พื้นที่ในเขตอำเภอ
ที่ต้ังอยูริมแมน้ำ
บางปะกงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี 

      อยางนอย 3 
พื้นที่ในเขต
อำเภอบางปะ
กง และอำเภอ
บานโพธ 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

  อยางนอย 3 
พื้นที่ในเขต
อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา 
และอำเภอบาง
คลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

  อยางนอย 3 
พื้นที่ในเขต
อำเภอคลอง
เขื่อนและ
อำเภอบางน้ำ
เปร้ียว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

  อยางนอย 3 
พื้นที่ในเขต
อำเภอบาน
สรางและ
อำเภอเมือง 
จังหวัด
ปราจีนบุรี  

  

F3A8 5.โครงการวิจัยละคร
เพื่อการเรียนรูกับการ
สรางสำนึกรักษแมน้ำ

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
จังหวัดปราจีนบุรี  

      3 ชุมชน ใน
เขตอำเภอบาง
ปะกง และ

  3 ชุมชน ใน
เขตอำเภอ
เมือง

  ในเขตอำเภอ
คลองเขื่อน
และอำเภอ

  ในเขตอำเภอ
บานสรางและ
อำเภอเมือง 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

บางปะกงในชุมชน อำเภอบาน
โพธ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ฉะเชิงเทรา 
และอำเภอบาง
คลาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

บางน้ำเปร้ียว 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

จังหวัด
ปราจีนบุรี 

F3A8 6.โครงการวิจัยดนตรี
และการแสดงกับการ
สรางจิตสำนึกเยาวชน
เพื่ออนุรักษสายน้ำบาง
ปะกง สายน้ำแหงชีวิต   

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
จังหวัดปราจีนบุรี  

      เยาวชน 5 
โรงเรียน ใน
เขตอำเภอบาง
ปะกง และ
อำเภอบาน
โพธ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

  เยาวชน 6 
โรงเรียน ใน
เขตอำเภอ
เมือง
ฉะเชิงเทรา 
และอำเภอบาง
คลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

  เยาวชน 6 
โรงเรียน ใน
เขตอำเภอ
คลองเขื่อน
และอำเภอ
บางน้ำเปร้ียว 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

  เยาวชน 6 
โรงเรียน ใน
เขตอำเภอบาน
สรางและ
อำเภอเมือง 
จังหวัด
ปราจีนบุรี 

  

F3A8 7.โครงการการส่ือสาร
วัฒนธรรมสายนำ้บางปะ
กงผานการผลิตส่ือ
ออนไลน 

จังหวัดชลบุรี 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
จังหวัดปราจีนบุรี  

      เยาวชน
จำนวน 60 
คน ใน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา(10 
โรงเรียน 
โรงเรียนละ 6 
คน)  

  เยาวชนจำนวน 
60 คน ใน 
จังหวัด
ปราจีนบุรี  
(10 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 6 
คน) 

  เยาวชน
จำนวน 60 
คน ใน จังหวัด
ชลบุรี(10 
โรงเรียน 
โรงเรียนละ 6 
คน)  

  เยาวชนจำนวน 
60 คน ในพื้นที่
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
ปราจียบุรีและ
ชลบุรี 

  

F3A8 8.โครงการทำเสนทาง
การเรียนรูบนฐานชุมชน 
โรงเรียนสายน้ำบางปะ
กงที่รัก 

จังหวัด
ฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรี  

      จำนวน 2
เสนทางการ
เรียนรู จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

  จำนวน 2
เสนทางการ
เรียนรูจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

  จำนวน 2
เสนทางการ
เรียนรูจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

  จำนวน 2
เสนทางการ
เรียนรู จังหวัด
ปราจีนบุรี 

  

F3A8 9. โครงการวิจัย การ
พัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยดาน
อนุกรมวิธานทางทะเล
อยางยั่งยืน 

    ปรับปรุง (ราง) 
หลักสูตรการ
เรียนรูความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ทางทะเล 
สำหรับผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
และหลักสูตร
สำหรับ
ผูประกอบการ 
ตาม

  จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ถายทอด
ความรูดาน 
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ทางทะเล การ
ฝกอบรมระยะ
ส้ัน short 
course 
training 
ปะการังและ

  การพัฒนา 
“ศูนยเรียนรู
ดานความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ทางทะเล 
(Marine 
Biodiversity 
Learning 
Center) สราง
แพลทฟอรมที่
ใชในการ
รวบรวมและ

        ดร.สุเมตต ปุจฉา
การ สถาบัน
วิทยาศาสตรทาง
ทะเล 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ขอเสนอแนะ
ของ
ผูเชี่ยวชาญ 
จัดทำเอกสาร
และจัดเตรียม
อุปกรณสำหรับ
ใชในการ
จัดการเรียนรู 

ฟองน้ำทะเล 
การฝกอบรม
ระยะยาว 
long course 
training 

เผยแพรขอมูล
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ทางทะเล ที่
สงเสริมการ
พัฒนา
ทรัพยากร- 
มนุษยอยาง
ยั่งยืน 
(Application/ 
Platform/ 
Software/ 
AR/ VR) 

F3A8 10.การจัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

  เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

  เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

  เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

  เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

  เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

ศูนยประสานงาน 
อพ.สธ. ม.บูรพา 

F3A8 11.การเขารวมจัด
นิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

              งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

เพื่อการจัด
นิทรรศการ 
อพ.สธ. ทุกๆ 2 
ป ในฐานะ
หนวยงานที่รวม
สนอง
พระราชดำริ 

F3A8 12.ศูนยประสานงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ ม.บูรพา 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

  1. ดำเนินงาน
เปนศูนย
ประสานงาน
โครงการ 
อพ.สธ.2. เปน
ศูนยฝกอบรม

  1. ดำเนินงาน
เปนศูนย
ประสานงาน
โครงการ 
อพ.สธ.2. เปน
ศูนยฝกอบรม

  1. ดำเนินงาน
เปนศูนย
ประสานงาน
โครงการ 
อพ.สธ.2. เปน
ศูนยฝกอบรม

  1. ดำเนินงาน
เปนศูนย
ประสานงาน
โครงการ 
อพ.สธ.2. เปน
ศูนยฝกอบรม

  1. ดำเนินงาน
เปนศูนย
ประสานงาน
โครงการ 
อพ.สธ.2. เปน
ศูนยฝกอบรม

ศูนยประสานงาน 
อพ.สธ. ม.บูรพา 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

F3A8 13.เครือขายเชิงประเด็น
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ อพ.สธ.-ภาค
ตะวันออก 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

  สงเสริม 
สนับสนุนและ
ผลักดันการ
ดำเนินการ
โครงการ 
อพ.สธ. ของ
เครือขายภาค
ตะวันออก  

  สงเสริม 
สนับสนุนและ
ผลักดันการ
ดำเนินการ
โครงการ 
อพ.สธ. ของ
เครือขายภาค
ตะวันออก  

  สงเสริม 
สนับสนุนและ
ผลักดันการ
ดำเนินการ
โครงการ 
อพ.สธ. ของ
เครือขายภาค
ตะวันออก  

  สงเสริม 
สนับสนุนและ
ผลักดันการ
ดำเนินการ
โครงการ 
อพ.สธ. ของ
เครือขายภาค
ตะวันออก  

  สงเสริม 
สนับสนุนและ
ผลักดันการ
ดำเนินการ
โครงการ 
อพ.สธ. ของ
เครือขายภาค
ตะวันออก  

ศูนยประสานงาน 
อพ.สธ. ม.บูรพา 

  รวม 13 โครงการ                         

  
รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม 

49 โครงการ 
                        

 
 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กจิกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 
 


