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ตารางสรุปผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ. สธ.) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

สถานะการ
ด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (F1A2) 

1 คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าว
พื้นเมืองในภาคตะวันออก 

✓  500,000 500,000 กองทุนวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

เพื่อส ารวจ เก็บรวบรวมข้าว
พื้นเมืองในภาคตะวันออก 
วิเคราะหส์ารส าคญัและคณุค่า
ทางโภชนาการ 

ส่งรายงานการ
วิจัยเรียบร้อยแล้ว 

ผศ.ดร.วาสินี  
พงษ์ประยูร 

 

2 คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

การส ารวจ ขยายพันธุ์และการใช้
ประโยชน์บัวบกป่า (Stephania 
erecta Craib.) 

✓  200,000 95,000 กองทุนวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

เพื่อส ารวจพันธุ์บัวบกป่า ท า
รหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูล และจัดท าตัวอย่าง
แห้ง และศึกษาการขยายพันธ์ุ 

ส่งรายงานการ
วิจัยเรียบร้อยแล้ว 

ผศ.ดร.ชนากานต์ 
ลักษณะ 

 

3 คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

การศึกษาความหลากหลายของปลา
แนวปะการังกับลักษณะถิ่นท่ีอยู่
อาศัยบนแนวปะการังและความ
หลากหลายทางชีวภาพสาหร่าย
ทะเล บรเิวณหมู่เกาะยาว จังหวัด
พังงา 

✓  - - - ศึกษาความหลากหลายของ 
ปลาแนวปะการังเพื่อจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลของทรัพยากร 
ธรรมชาติทางทะเลบรเิวณ 
หมู่เกาะยาว จังหวัดพังงา 

ส่งรายงานการ
วิจัยเรียบร้อยแล้ว 

รศ.ดร.วิภูษิต  
มัณฑะจิตร 

 

4 คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ความหลากชนิดของหอยทะเลฝา
เดียว หอยทะเลสองฝา หอยขนาด
เล็ก หอยขนาดจิ๋ว และกุ้งเต้น
บริเวณเกาะยาว จังหวัดพังงา 

✓  - - - ศึกษาความหลากหลายของ 
หอยทะเลฝาเดียว หอยทะเล
สองฝา หอยขนาดเล็ก หอย
ขนาดจิ๋ว และกุ้งเต้นเพื่อจัดท า

ส่งรายงานการ
วิจัยเรียบร้อยแล้ว 

ผศ.พงษ์รัตน์  
ด ารงโรจน์วัฒนา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

สถานะการ
ด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
เป็นฐานข้อมูลของทรัพยากร 
ธรรมชาติทางทะเลบรเิวณ 
หมู่เกาะยาว จังหวัดพังงา 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร (F1A3) 
5 คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

การย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการสรา้ง
ระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก 

✓  300,000 300,000 กองทุนวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

ศึกษาอัตราการเจรญิเติบโตของ
หญ้าทะเล การเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพน้ า คณุภาพดิน และ
มวลชีวภาพของหญ้าทะเลที่ย้าย
ปลูก เพื่อติดตามกาเปลี่ยนแปลง
ของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน
สัตว์ สตัว์ทะเลหน้าดิน ก่อนและ
หลังการย้ายปลูกหญ้าทะเล 

ขอขยายเวลา
ด าเนินงานวิจัย 

ผศ.ดร.จรยิาวดี  
สุริยพันธุ ์
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2. กรอบการใช้ประโยชน์ 
 

 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

สถานะการ
ด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 4 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (F2A4) 

6 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

การพัฒนาผลิตภณัฑร์ักษาแผลใน
รูปแบบสเปรย์พอลเิมอร์ก่อฟลิ์ม 
พลาสเตอร์ชนิดเหลวและผ้าก๊อซ
เคลือบสารออกฤทธ์ิที่บรรจสุารสกดั
ใบสาบเสือ 

✓  450,000 287,115 กองทุนวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

สร้างนวัตกรรมในการเตรียม
ผลิตภัณฑ์ส าหรับน าส่งสารสกัด
ใบสาบ เสื อทางผิ วหนั งและ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 

ส่งรายงานการ
วิจั ย เรี ยบ ร้อ ย
แล้ว 

รศ.ดร.กัมปนาท 
หวลบุตตา 

 

กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมลูทรัพยากร (F2A5) 
7 คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

คลังข้อมูลเครือข่ายทางชีวภาพและ
สารองค์ประกอบในทุเรียนและ
มังคุดเพื่อการวางแผนวิจยัและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย ์

✓  120,000 60,129 กองทุนวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลส าหรับใช้เป็น
คลังข้อมูลเครือข่ายทางชีวภาพ
และสารองค์ประกอบในทุเรียน
และมังคุดเพื่อการวางแผน
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์
เชิงพาณิชย ์

ขอขยาย เวล า
ด าเนินงานวิจัย 

ผศ.ดร.พิทักษ์ 
สูตรอนันต ์

 

8 คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

แผนงานวิจัยศูนย์การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต อพ.สธ.-ม.บูรพา  

✓  251,700 251,700 กองทุน ววน. จัดท าเว็บแอปพลิเคชันพร้อม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
จากฐานข้อมูลของทั้ง 3 ฐาน 
ทรัพยากร ส าหรับเป็นศูนย์การ
เรียนรูต้ลอดชีวิต/พัฒนา
หลักสตูรการเรยีนรู้และการ
ฝึกอบรม/จัดท าสื่อออนไลน ์

ส่งรายงานการ
วิจั ย เรี ยบ ร้อ ย
แล้ว 

ผศ.ดร.พิทักษ์ 
สูตรอนันต ์

 

9 คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

โครงการย่อย1 เว็บแอปพลิเคชัน
และสื่อออนไลนส์ าหรับศูนย์การ
เรียนรูต้ลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.บูรพา 

✓  819,000 819,000 กองทุน ววน. จัดท าเว็บแอปพลิเคชันพร้อม
กิจกรรมการเรียนรู้ และท าสื่อ
ออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นจากจาก

ส่งรายงานการ
วิจั ย เรี ยบ ร้อ ย
แล้ว 

ผศ.ดร.พิทักษ์ 
สูตรอนันต ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

สถานะการ
ด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ฐานข้อมูลของทั้ง 3 ฐาน
ทรัพยากร 

10 คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

โครงการย่อย 2 การจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสตัว์
กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก 

✓  464,000 464,000 กองทุน ววน. จัดท าฐานข้อมูลของสัตว์กลุ่ม
หอยที่พบ ในภาคตะวันออก 
รวบรวมเพื่อจัดท าเว็บแอปพลิเค
ชันและสื่อออนไลน์ 

ส่งรายงานการ
วิจั ย เรี ยบ ร้อ ย
แล้ว 

ผศ.พงษ์รัตน ์
ด ารงโรจน์วัฒนา 

 

11 คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

โครงการย่อย 3 ฐานข้อมลูพรรณไม้
พื้นเมืองในเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณ
ภาคตะวันออก 

✓  426,000 426,000 กองทุน ววน. ส ารวจความหลากชนิด และ
องค์ประกอบพรรณพืชท้องถิ่น 
ในพื้นที่ภาคตะวันออก รวบรวม
เพื่อจัดท าเว็บแอปพลิเคชันและ
สื่อออนไลน ์

ส่งรายงานการ
วิจั ย เรี ยบ ร้อ ย
แล้ว 

ดร.เบญจวรรณ 
ชิวปรีชา 

 

12 คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

โครงการย่อย 4 ฐานข้อมลู
ทรัพยากร กุ้ง ก้ัง และปู บริเวณ
ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย 

✓  458,000 458,000 กองทุน ววน. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ชนิดของกุ้ง ก้ัง และปู รวบรวม
เพื่อจัดท าเว็บแอปพลิเคชันและ
สื่อออนไลน ์

ส่งรายงานการ
วิจั ย เรี ยบ ร้อ ย
แล้ว 

รศ.ดร.นงนุช 
ตั้งเกริกโอฬาร 

 

13 คณะดนตรีและ
การแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

โครงการย่อย 5 การถอดบทเรียน
องค์ความรู้ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 
ภาคตะวันออก สู่ฐานข้อมูลเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีพ 

✓  550,000 550,000 กองทุน ววน. จัดท าฐานข้อมูลศลิปะการแสดง
พื้นบ้าน ภาคตะวันออก ผ่านเว็บ
แอปพลิเคชั่นและสื่อออนไลน์  

ส่งรายงานการ
วิจั ย เรี ยบ ร้อ ย
แล้ว 

ผศ.ดร.รณชัย  
รัตนเศรษฐ 

 

14 ส านักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

โครงการย่อย 6 การพัฒนาหลักสตูร
การเรยีนรู้ด้านความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรมภาคตะวันออก 

✓  560,000 560,000 กองทุน ววน. พัฒนาหลักสตูรการเรียนรู้ด้าน
ความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมรดก
ทางวัฒนธรรม ภาคตะวันออก 
รวบรวมและจดัท าผ่านเว็บ
แอปพลิเคชั่นและสื่อออนไลน์  
 

ส่งรายงานการ
วิจั ย เรี ยบ ร้อ ย
แล้ว 

นายพีรพัฒน ์
มั่งคั่ง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

สถานะการ
ด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
15 คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

โครงการย่อย 7 ฐานข้อมลูมดในเขต
ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

✓  464,000 417,600 กองทุน ววน. จัดท าบัญชีรายชื่อมดในเขตพื้นท่ี 
7 จังหวัดในภาคตะวันออก และ
พัฒนาและสร้างความเชื่อโยงใน
ส่วนการแสดงผลฐานข้อมูลมด
บนเว็บแอปพลิเคชัน ศูนย์การ
เรียนรูต้ลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.
บูรพา 

ส่งรายงานการ
วิจั ย เรี ยบ ร้อ ย
แล้ว 

ผศ.ดร.สาลินี  
ขจรพิสิฐศักดิ ์

 

16 คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

โครงการย่อย 8 ฐานข้อมลูเพรียงหิน
ในเขตภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย 

✓  456,000 410,400 456,000 ส ารวจความหลากหลายของ
เพรียงหิน (acorn barnacle)  
ที่พบตลอดแนวชายฝั่งของภาค
ตะวันออก และจดัท าฐานข้อมูล
เพิ่มเตมิจากการส ารวจเพิ่มและ
เชื่อมกับเว็ปแอปพลิเคชัน ศูนย์
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.
บูรพา 

ส่งรายงานการ
วิจั ย เรี ยบ ร้อ ย
แล้ว 

ดร.วรนพ  
สุขภารังษ ี
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3. กรอบการสร้างจิตส านึก 

 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

สถานะการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (F3A8) 

17 โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้าง
จิตส านึก เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีส าหรับนักเรียนในเขต
ภาคตะวันออก 

✓  250,000 115,000 กองทุนวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

พัฒนากิจกรรมการด าเนิน 
งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
 

ขอขยายเวลาด าเนิน
งานวิจัย 

ดร.สริิยุพิน 
ศุภ์ธนัชภคัชนา 

 

18 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพือ่
เป็นวิทยากรฝึกอบรมงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน และงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

✓  26,800 - กองบริหาร
การวิจัยฯ 

เตรียมความพร้อมบุคลากร
เพื่อเป็นวิทยากรประจ าศูนย์
ฝึกอบรม 

เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรสั 
covid-19 จึงต้อง
ยกเลิกการฝึกอบรม 
และปรับเปลีย่นเป็น
รูปแบบออนไลน์ และ
เริ่มจดัในปี 
งบประมาณ 2565 

กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

 

19 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสตูรงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

✓  166,800 - กองบริหาร
การวิจัยฯ 

จัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

 

20 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสตูรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

✓  166,800 - กองบริหาร
การวิจัยฯ 

จัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิก
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

 

21 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

การเป็นพ่ีเลี้ยงให้โรงเรียนในเขต
ภาคตะวันออกในการด าเนินงาน
สวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน 

✓  - 5,900 กองบริหาร
การวิจัยฯ 

ตรวจประเมินความถูกต้อง
ทางวิชาการของทะเบียน
พรรณไม้ ภาพถ่ายพรรณไม้ 
ภาพตัวอย่างพรรณไม้ 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เอกสาร สรุปผลการประเมิน

ประชุมประเมินผลการ
ด าเนินงานด้าน
พฤกษศาสตร์ของ
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
ของวิทยาลัยเทคนิควัง

กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

สถานะการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานโรงเรียนท่ีเป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

น้ าเย็น จ.สระแก้ว 
เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 
2561 

22 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

การเป็นพ่ีเลี้ยงให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกใน
การด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

✓  - 2,950 กองบริหาร
การวิจัยฯ 

ตรวจประเมินความถูกต้อง
ทางวิชาการชองงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบ
งาน) ซึ่งประกอบไปด้วย
ทะเบียนพรรณไม้ สตัว์ 
ชีวภาพ และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น กลั่นกรองรายงาน
ฉบับสมบรูณ์และสรุปผล
การประเมินให้ข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานขององ๕
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นสมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

ประชุมประเมินผลการ
ด าเนินงานสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคตะวันออก 
ของเทศบาลต าบล
สนามไชย จ.จันทบุรี 
 

กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

 

23 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

เว็บไซต์ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

✓  - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

เพื่อด าเนินงานพัฒนา
เว็บไซต์ และประชาสมัพันธ์
เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการสนอง
พระราชด าริโครงการ 
อพ.สธ. ผ่านทางเว็บไซต์
และเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
ของทางมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

http://rspg.buu.ac.th 
 
  

กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

 

http://rspg.buu.ac.th/
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

สถานะการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
24 ศูนย์ประสานงาน 

อพ.สธ ม.บูรพา 
โครงการฝึกอบรมการใช้งาน
ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. 

✓  230,000 12,500 สป.อว. พัฒนาบุคลากรของ
สถาบันการศึกษาในภาค
ตะวันออกให้สามารถท า
หน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงด้านการ
จัดท าข้อมูล 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
ในระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรที่สอดคล้องทั่ว
ประเทศได ้

เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรสั 
covid-19 จึงต้อง
ปรับเปลีย่นการ
ด าเนินงานเป็นแบบ
หลักสตูรออนไลน ์
 

กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

 

25 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

การด าเนินงานเครือข่ายเชิงประเดน็
โครงการ อพ.สธ.- ภาคตะวันออก 

✓  100,000 100,000 สป.อว. การบริหารจัดการเครือข่าย
ให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน/การส่งเสริมให้
เครือข่ายเข้าไปมีบทบาท
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ /จัด
โครงการหรือกิจกรรมพิเศษ
ที่เป็นการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับ
เครือข่าย ในเขตภาค
ตะวันออก 

- ประชุมคณะ 
อนุกรรมการเครือข่าย 
C-อพ.สธ.  
- เว็บไซต์เครือข่าย
http://rspg-east 
.buu.ac.th/ 
- โครงการฝึกอบรม
การใช้งานระบบงาน
ฐานข้อมูล อพ.สธ. 
 

กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

 

 
 

 
 
 

http://rspg-east/
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     สรุปกิจกรรมทั้งหมด 
 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมปกปักทรัพยากร             -ไม่มี- 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร   จ านวน  4  กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร    จ านวน  1  กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  จ านวน  1  กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร    จ านวน  10  กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร           -ไม่มี- 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร         -ไม่มี- 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  จ านวน 9  กิจกรรม 
 

รวมทั้งสิ้น            25  กิจกรรม 


