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แผนปฏิบัติงานโครงการ  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ. สธ.) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

-ไม่มี- 
2. กรอบการใช้ประโยชน์ 

 

ล าดับ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินงาน สถานะการด าเนินงาน 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กิจกรรมที่ 4 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (F2A4) 
1 ผศ.ดร.จริยาวดี  

สุริยพันธุ ์
คณะวิทยาศาสตร ์

ปริมาณคาร์บอนสะสม คาร์บอนเก็บ
กัก และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงตลอดฤดูกาล ในแนว
หญ้าทะเลตลอดชายฝั่ง และหมูเ่กาะ
แสมสาร อ าเภอสัตหบี จังหวัดชลบุรี 

✓  946,000 - ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

ฐานข้อมูลการเก็บกักคาร์บอน 
(Carbon storage (CS)) และ
คาร์บอนที่ กัก เก็บ ไว้ ในดิน
ตะกอน ในแนวหญ้ าท ะ เล
ตลอดชายฝั่ ง และหมู่ เกาะ
แสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ได้รับการสนบัสนุน
งบประมาณ 

2 ผศ.ดร.จันทิมา  
ปิยะพงษ์ 
คณะวิทยาศาสตร ์

การพัฒนาการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในอ่าว
ไทยอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาปลาใน
แนวปะการังของหมู่เกาะแสมสาร 
จังหวัดชลบุร ี

✓  250,000 - ทุนอุดหนุน
การวิจัยเงิน
รายได้คณะ
วิทยาศาสตร ์

ศึกษาความหลากหลายของ 
ปลาแนวปะการังเพื่อจัดท า
เป็นฐานข้อมูลของทรัพยากร 
ธรรมชาติทางทะเล หมูเ่กาะ
แสมสาร จังหวัดชลบรุ ี

ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565-2566 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาจากแหล่งทุน 

3 ผศ.ดร.มารุต  
ตั้งวัฒนาชุลีพร 
คณะสหเวชศาสตร ์

การพัฒนาชีวภัณฑ์จากโพรไบโอตคิ
เพื่อการยับยั้งโรคและส่งเสรมิการ
เจริญในต้นทุเรียน 

✓  1,450,000 - ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

พั ฒ น า สู ต ร ปุ๋ ย ต้ น แ บ บ 
(prototype) ที่มีส่วนผสมของ 
probiotic ซึ่งมีความจ าเพาะ
ต่อต้นทุ เรียน และทดสอบ
ประสิ ท ธิภ าพของ Durian 
probiotic ในแปลงทดสอบ 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาจากแหล่งทุน 
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ล าดับ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินงาน สถานะการด าเนินงาน 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้มลูทรัพยากร (F2A5) 
4 ผศ.ดร.พิทักษ์ 

สูตรอนันต ์
คณะวิทยาศาสตร ์
 
 

แผนงานวิจัยศูนย์การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต อพ.สธ.-ม.บูรพา  

✓  439,000 131,700 กองทุน ววน. จัดท าเว็บแอปพลิเคชันพร้อม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
จากฐานข้อมูลของทั้ง 3 ฐาน 
ทรัพยากร ส าหรับเป็นศูนย์
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต/พัฒนา
หลักสตูรการเรยีนรู้และการ
ฝึกอบรม/จัดท าสื่อออนไลน ์

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง 1 

5 ผศ.ดร.พิทักษ์ 
สูตรอนันต ์
คณะวิทยาศาสตร ์
 

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

✓  949,000 284,000 กองทุน ววน. จัดท าเว็บแอปพลิเคชันพร้อม
กิจกรรมการเรียนรู้ และท าสื่อ
ออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นจากจาก
ฐานข้อมูลของทั้ง 3 ฐาน
ทรัพยากร 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง 1 

6 ผศ.พงษ์รัตน ์
ด ารงโรจน์วัฒนา
คณะวิทยาศาสตร ์

โครงการย่อย 2 การจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสตัว์
กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก 

✓  600,000 180,000 กองทุน ววน. จัดท าฐานข้อมูลของสัตว์กลุ่ม
หอยที่พบในภาคตะวันออก 
รวบรวมเพื่อจัดท าเว็บแอป
พลิเคชันและสื่อออนไลน์ 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง 1 

7 ดร.เบญจวรรณ 
ชิวปรีชา 
คณะวิทยาศาสตร ์
 

โครงการย่อย 3 ฐานข้อมูลพรรณไม้
พื้นเมืองในเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณ
ภาคตะวันออก 

✓  500,000 150,000 กองทุน ววน. ส ารวจความหลากชนิด และ
องค์ประกอบพรรณพืชท้องถิ่น 
ในพื้นที่ภาคตะวันออก 
รวบรวมเพื่อจดัท าเว็บแอป
พลิเคชันและสื่อออนไลน ์

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง 1 

8 รศ.ดร.นงนุช 
ตั้งเกริกโอฬาร
คณะวิทยาศาสตร ์
 

โครงการย่อย 4 ฐานข้อมูล
ทรัพยากร กุ้ง ก้ัง และปู บริเวณ
ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย 

✓  500,000 150,000 กองทุน ววน. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ชนิดของกุ้ง ก้ัง และปู 
รวบรวมเพื่อจดัท าเว็บแอป
พลิเคชันและสื่อออนไลน ์

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง 1 
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ล าดับ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินงาน สถานะการด าเนินงาน 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

9 ผศ.ดร.รณชัย  
รัตนเศรษฐ 
คณะดนตรีและ
การแสดง 
 

โครงการย่อย 5 การถอดบทเรียน
องค์ความรู้ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 
ภาคตะวันออก สู่ฐานข้อมูลเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีพ 

✓  640,000 192,000 กองทุน ววน. จัดท าฐานข้อมูล
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ภาค
ตะวันออก ผ่านเว็บ
แอปพลิเคชั่นและสื่อออนไลน์  

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง 1 

10 นายพีรพัฒน ์
มั่งคั่ง 
ส านักบริการ
วิชาการ 
 

โครงการย่อย 6 การพัฒนา
หลักสตูรการเรยีนรู้ดา้นความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ
และมรดกทางวัฒนธรรมภาค
ตะวันออก 

✓  600,000 180,000 กองทุน ววน. พัฒนาหลักสตูรการเรียนรู้ด้าน
ความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมรดก
ทางวัฒนธรรม ภาคตะวันออก 
รวบรวมและจดัท าผ่านเว็บ
แอปพลิเคชั่นและสื่อออนไลน์  
 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง 1 

11 ผศ.ดร.สาลินี  
ขจรพิสิฐศักดิ ์
คณะวิทยาศาสตร ์
 

โครงการย่อย 7 ฐานข้อมูลมดใน
เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย 

✓  500,000 150,000 กองทุน ววน. จัดท าบัญชีรายชื่อมดในเขต
พื้นที่ 7 จังหวัดในภาค
ตะวันออก และพัฒนาและ
สร้างความเชื่อโยงในส่วนการ
แสดงผลฐานข้อมูลมดบนเว็บ
แอปพลิเคชัน ศูนย์การเรียนรู้
ตลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.บูรพา 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง 1 

12 ผศ.ดร.วรนพ  
สุขภารังส ี
คณะวิทยาศาสตร ์
 

โครงการย่อย 8 ฐานข้อมูลเพรียง
หินในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 

✓  500,000 150,000 กองทุน ววน. ส ารวจความหลากหลายของ
เพรียงหิน (acorn barnacle)  
ที่พบตลอดแนวชายฝั่งของ
ภาคตะวันออก และจัดท า
ฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากการ
ส ารวจเพิ่มและเช่ือมกับเว็ป
แอปพลิเคชัน ศูนย์การเรียนรู้

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง 1 
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ล าดับ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินงาน สถานะการด าเนินงาน 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ตลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.บูรพา 
13 ดร.ทรรศิน  

ปณิธานะรักษ์ 
สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล 

โครงการวิจัยย่อย9 การถอด
บทเรียนองค์ความรู้ระบบนเิวศหาด
ทรายและหาดหินบริเวณชายหาด
บางแสนและแหลมแท่น จังหวัด
ชลบุรี เพื่อการจดัท าฐานข้อมูลและ
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูด้้าน
นิเวศวิทยา 

✓  332,000 99,600 กองทุน ววน. สื่อออนไลน์ท่ีสามารถน าองค์
ความรู้จากฐานข้อมลูบน
พื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นมา
สร้างเป็นเนื้อหาและเรื่องราว
ที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได ้

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง 1 

14 ผศ.ดร.จรยิาวดี  
สุริยพันธุ ์
คณะวิทยาศาสตร ื

โครงการวิจัยย่อย10 ฐานข้อมูล
ทรัพยากรหญ้าทะเลบริเวณชายฝัง่
ตะวันออกของอ่าวไทย 

✓  480,000 144,000 กองทุน ววน. ฐานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล
ส าหรับส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตหญ้าทะเลบรเิวณ
ชายฝั่งภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยเพื่อจัดท าเว็บ
แอปพลิเคชันพร้อมกิจกรรม
การเรยีนรู ้

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง 1 

15 ดร.จิตรา ตรีะเมธ ี
สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล 

โครงการวิจัยย่อย11 ฐานข้อมูล
ทรัพยากรแพลงก์ตอนทะเลและ
สาหร่ายทะเลบรเิวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกของอ่าวไทย 

✓  480,000 144,000 กองทุน ววน. จัดท าฐานข้อมูลแพลงก์ตอน
ทะเลเพื่อจดัท าเว็บแอปพลเิค
ชันพร้อมกิจกรรมการเรียนรู ้

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง 1 

16 ผศ.ดร.สาลินี  
ขจรพิสิฐศักดิ ์
คณะวิทยาศาสตร ์

โครงการวิจัยย่อย12 ฐานข้อมูล
แมงมุมอันดับฐาน 
Mygalomorphae ในเขตภาค
ตะวันออกของประเทศไทย 

✓  480,000 144,000 กองทุน ววน. เว็บแอปพลิเคชั่นศูนย์การ
เรียนรูต้ลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.
บูรพา ในส่วนของกราฟฟิก 
ในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง 1 
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3. กรอบการสร้างจิตส านึก 

ล าดับ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินงาน สถานะการด าเนินงาน 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (F3A8) 
17 นายพีรพัฒน์  

มั่งคั่ง 
ส านักบริการ
วิชาการ 

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม มรดกทาง
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาสู่การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยนื 

✓  700,000 210,000 กองทุน ววน. จัดท าหลักสูตรบูรณาการเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม มรดกทาง
วัฒนธรรม 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง 1 

18 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพือ่
เป็นวิทยากรฝึกอบรมงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน และงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

✓  26,800 - กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อ
เป็นวิทยากรประจ าศูนย์
ฝึกอบรม 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

อบรมหลักสูตร
วิทยากรผู้ช่วย
หลักสตูรงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน วันท่ี 19-
22 เมษายน พ.ศ. 
2565 จัดขึ้น ณ  
ม.เชียงใหม ่

19 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสตูรงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

✓  166,800 20,000 กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

จัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ครั้งท่ี 1 ประชุมกลุ่ม
องค์ประกอบท่ี 1-2 
วันท่ี 7-8 เมษายน 
พ.ศ. 2565 

20 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสตูรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

✓  166,800 - กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

จัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- 

21 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

การเป็นพ่ีเลี้ยงให้โรงเรียนในเขต
ภาคตะวันออกในการด าเนินงาน
สวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน 

✓  - 2,850 กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

ตรวจประเมินความถูกต้องทาง
วิชาการของทะเบียนพรรณไม้ 
ภาพถ่ายพรรณไม้ ภาพตัวอยา่ง
พรรณไม้ ตรวจสอบความ

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ประชุมตดิตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานด้าน
พฤกษศาสตร์ของ 
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ล าดับ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินงาน สถานะการด าเนินงาน 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สมบูรณ์ของเอกสาร สรปุผลการ
ประเมินพร้อมให้ข้อเสนอแนะใน
การด าเนินงานโรงเรยีนที่เป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเพื่อรับการประเมินป้าย
พระราชทาน 

ของวิทยาลัยเทคนิค
วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 
เพื่อขอรับประเมิน
ป้ายพระราชทาน 
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 24 
มีนาคม พ.ศ. 2565  

22 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

การเป็นพ่ีเลี้ยงให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกใน
การด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

✓  - - กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

ตรวจประเมินความถูกต้องทาง
วิชาการชองงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (9 ใบงาน) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยทะเบียนพรรณไม้ สัตว์ 
ชีวภาพ และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
กลั่นกรองรายงานฉบับสมบรูณ์
และสรุปผลการประเมินให้
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
ขององ์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- 

23 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

เว็บไซต์ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

✓  - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

เพื่อด าเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ 
และประชาสัมพันธเ์ผยแพร่
ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับการสนองพระราชด าริ
โครงการ อพ.สธ. ผ่านทาง
เว็บไซต์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ของทาง
มหาวิทยาลยับูรพา 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

http://rspg.buu.ac.th 
 

http://rspg.buu.ac.th/
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ล าดับ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินงาน สถานะการด าเนินงาน 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

24 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดท าข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
เครือข่าย C-อพ.สธ. ระยะที่ 2 

✓  180,000 - สป.อว. - ได้บุคลากรที่พร้อมเป็นพีเ่ลี้ยง
ในการน าเข้าข้อมูลงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นของเครือข่าย 
- ส ารวจและเก็บข้อมลู
ทรัพยากรท้องถิ่นภาคตะวันออก 
ไม่น้อยกว่า 3 พ้ืนท่ี 
- ได้ชุดข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
อย่างน้อย 1,500 ชุดข้อมูล 

เมษายน – กันยายน 
พ.ศ. 2565 

อยู่ระหว่างการ
จัดท า TOR ร่วมกับ 
สป.อว. 

25 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา/
สถาบัน
วิทยาศาสตร ์
ทางทะเล 

โครงการอบรม 
การสร้างความตระหนักรู้และปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเล 

✓  100,000 53,200 สป.อว. เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
และถ่ายทอดประสบการณ์วิจัย
ด้านอนุกรมวิธานจาก
ผู้เชี่ยวชาญ/สรา้งจิตส านึกให้แก่
เยาวชนในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเล 

จัดอบรม เมื่อวันท่ี 
14 ธันวาคม พ.ศ. 
2565 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

26 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

การด าเนินงานเครือข่ายเชิงประเดน็
โครงการ อพ.สธ.- ภาคตะวันออก 

✓  100,000 40,500 สป.อว. การบริหารจัดการเครือข่ายให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน/การ
ส่งเสริมให้เครือข่ายเข้าไปมี
บทบาทร่วมกับภาคส่วนต่างๆ /
จัดโครงการหรือกิจกรรมพเิศษที่
เป็นการสนบัสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรร่วมกับเครือข่าย ใน
เขตภาคตะวันออก 

- ประชุมคณะ 
อนุกรรมการเครือข่าย 
C-อพ.สธ.  
- เว็บไซต์เครือข่าย
http://rspg-east 
.buu.ac.th/ 
- โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
จัดท าข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น เครือข่าย  
C-อพ.สธ. ระยะที่ 2 

ประชุมคณะ 
อนุกรรมการ
เครือข่าย C-อพ.สธ. 
เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 2565 

http://rspg-east/
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ล าดับ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินงาน สถานะการด าเนินงาน 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

27 ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ ม.บูรพา 

เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. 
ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

✓  200,000 - กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

สนองพระราชด าริฯ โครงการ 
อพ.สธ. และประชาสมัพันธ์การ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ 
ของมหาวิทยาลัย 

ระหว่างวันท่ี 19 
กันยายน – 25 
กันยายน พ.ศ. 2565 

ตอบรับการเข้าร่วม
จัดแสดงนิทรรศการ
เรียบร้อยแล้ว 

 
 

    สรุปมีการด าเนินการทั้งหมด ดังนี ้
 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมปกปักทรัพยากร             -ไม่มี- 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร           -ไม่มี- 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร            -ไม่มี- 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  จ านวน  3  กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร    จ านวน  13  กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร           -ไม่มี- 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร         -ไม่มี- 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  จ านวน 11  กิจกรรม 
 

รวมทั้งสิ้น            27  กิจกรรม 


