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F1A2 ๑. ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการ

แพร่กระจายของไลเคน

 รอบพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

กรุงเทพมหานคร  

และพ้ืนท่ีโดยรอบ

รัศมี 50 กิโลเมตร

982,600 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

 2.ส ารวจไลเคนร่วม กับโรง เรียน

ท่ีร่วมสนองพระ ราชด าริฯ พ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร          2. 

รวบรวมตัวอย่างไลเคน ไม่น้อย

กว่า 500 ช้ินจากกรุงเทพมหานคร

1,050,600 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) 

 2.ส ารวจไลเคนร่วม กับโรง เรียนท่ี

ร่วมสนองพระ ราชด าริฯ พ้ืนท่ี

สมุทรปราการและสมุทรสาคร      

 3.รวบรวมตัวอย่างไลเคน ไม่น้อย

กว่า 500 ช้ินจากสมุทรปราการ

และสมุทรสาคร     4. จ าแนก

ชนิดไลเคน ไม่น้อยกว่า 50 ชนิด

จาก กรุงเทพมหานคร

1,050,600 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) 

2.ส ารวจไลเคนร่วม กับโรง เรียนท่ี

ร่วมสนองพระ ราชด าริฯ พ้ืนท่ี

นนทบุรีและปทุมธานี        3. 

รวบรวมตัวอย่างไลเคน ไม่น้อยกว่า

 500 ช้ินจากนนทบุรีและปทุมธานี 

  4. จ าแนกชนิดไลเคน ไม่น้อยกว่า

 50 ชนิดจาก สมุทรปราการและ

สมุทรสาคร

1,050,600 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

 2.ส ารวจไลเคนร่วม กับโรง 

เรียนท่ีร่วมสนองพระ ราชด าริฯ 

พ้ืนท่ีนครปฐมและฉะเชิงเทรา     

    3. รวบรวมตัวอย่างไลเคน ไม่

น้อยกว่า 500 ช้ินจากนครปฐม

และฉะเชิงเทรา  4. จ าแนกน

ชนิดไลเคน ไม่น้อยกว่า 50 ชนิด

จากนนทบุรีและปทุมธานี

963,600 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

(อพ.สธ.) 2.ส ารวจไลเคนร่วม กับ

โรง เรียนท่ีร่วมสนองพระ ราช

ด าริฯ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 3. 

จ าแนกชนิดไลเคน ไม่น้อยกว่า 

50 ชนิดจากนครปฐมและ

ฉะเชิงเทรา

รวม 1 โครงการ 982,600 1,050,600 1,050,600 1,050,600 963,600

F2A4 การพัฒนาและใช้

ประโยชน์ไลเคน 

Parmotrema 

tinctorum เพ่ือผลิตสี

ย้อมผ้าไหม

กลุ่มหัตกรรม

พ้ืนบ้าน อ าเภอเมย

วดี จังหวัดร้อยเอ็ด

85,000 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

2.เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทาง

กายภาพและเคมีของสีย้อมจากไล

เคน 

3.เพ่ือแสวงหาเทคนิคในการรักษา

ความคงทนของสีย้อมผ้าไหม

จากไลเคน

4.เพ่ือพัฒนาสีย้อมผ้าไหมท่ีได้

จากไลเคน น าไปสู่การใช้ในระดับ

ครัวเรือน

100,000 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

2.เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ

และเคมีของสีย้อมจากไลเคน 

3.เพ่ือแสวงหาเทคนิคในการรักษา

ความคงทนของสีย้อมผ้าไหมจากไล

เคน

4.เพ่ือพัฒนาสีย้อมผ้าไหมท่ีได้

จากไลเคน น าไปสู่การใช้ในระดับ

ครัวเรือน

123,400 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

2.เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ

และเคมีของสีย้อมจากไลเคน 

3.เพ่ือแสวงหาเทคนิคในการรักษา

ความคงทนของสีย้อมผ้าไหมจากไล

เคน

4.เพ่ือพัฒนาสีย้อมผ้าไหมท่ีได้

จากไลเคน น าไปสู่การใช้ในระดับ

ครัวเรือน

118,400 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

2.เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทาง

กายภาพและเคมีของสีย้อมจากไล

เคน 

3.เพ่ือแสวงหาเทคนิคในการ

รักษาความคงทนของสีย้อมผ้า

ไหมจากไลเคน

4.เพ่ือพัฒนาสีย้อมผ้าไหมท่ีได้

จากไลเคน น าไปสู่การใช้ในระดับ

ครัวเรือน

103,400 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

2.เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทาง

กายภาพและเคมีของสีย้อม

จากไลเคน 

3.เพ่ือแสวงหาเทคนิคในการ

รักษาความคงทนของสีย้อมผ้า

ไหมจากไลเคน

4.เพ่ือพัฒนาสีย้อมผ้าไหมท่ีได้

จากไลเคน น าไปสู่การใช้ใน

ระดับครัวเรือน

กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) กลุ่ม G5

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามค าแหง
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด ( 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ



F2A4 ผลิตภัณฑ์จากราและ

จุลินทรีย์ในไลเคนเพ่ือ

การใช้ประโยชน์

ห้องปฏิบัติการ ม.

รามค าแหง

227,600 ๑.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

 ๒.ศึกษาสภาวะการเล้ียงรา

ก่อให้เกิดไลเคนในห้องปฏิบัติการ 

และท าการขยายปริมาณการผลิต

 ๓.หาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีมีความ

คุ้มค่าในการเล้ียงราก่อให้เกิดไล

เคน ๔. น าผลิตภัณฑ์จากราและ

จุลินทรีย์จากไลเคนมาพัฒนาต่อ

ยอดใช้ประโยชน์ ๕. ท าการเก็บ

รักษาพันธุกรรมของราก่อให้เกิดไล

เคนให้สมบรูณ์ ๖. บูรณาการ

เช่ือมโยงความร่วมมือระหว่าง

นักวิจัยในศาสตร์สาขาต่างๆ

227,600 ๑.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) 

๒.ศึกษาสภาวะการเล้ียงรา

ก่อให้เกิดไลเคนในห้องปฏิบัติการ 

และท าการขยายปริมาณการผลิต 

๓.หาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีมีความ

คุ้มค่าในการเล้ียงราก่อให้เกิดไลเคน

 ๔. น าผลิตภัณฑ์จากราและ

จุลินทรีย์จากไลเคนมาพัฒนาต่อ

ยอดใช้ประโยชน์ ๕. ท าการเก็บ

รักษาพันธุกรรมของราก่อให้เกิดไล

เคนให้สมบรูณ์ ๖. บูรณาการ

เช่ือมโยงความร่วมมือระหว่าง

นักวิจัยในศาสตร์สาขาต่างๆ

227,600 ๑.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

 ๒.ศึกษาสภาวะการเล้ียงรา

ก่อให้เกิดไลเคนในห้องปฏิบัติการ 

และท าการขยายปริมาณการผลิต 

๓.หาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีมีความ

คุ้มค่าในการเล้ียงราก่อให้เกิดไล

เคน ๔. น าผลิตภัณฑ์จากราและ

จุลินทรีย์จากไลเคนมาพัฒนาต่อ

ยอดใช้ประโยชน์ ๕. ท าการเก็บ

รักษาพันธุกรรมของราก่อให้เกิดไล

เคนให้สมบรูณ์ ๖. บูรณาการ

เช่ือมโยงความร่วมมือระหว่าง

นักวิจัยในศาสตร์สาขาต่างๆ

227,600 ๑.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

 ๒.ศึกษาสภาวะการเล้ียงรา

ก่อให้เกิดไลเคนในห้องปฏิบัติการ

 และท าการขยายปริมาณการผลิต

 ๓.หาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีมีความ

คุ้มค่าในการเล้ียงราก่อให้เกิดไล

เคน ๔. น าผลิตภัณฑ์จากราและ

จุลินทรีย์จากไลเคนมาพัฒนาต่อ

ยอดใช้ประโยชน์ ๕. ท าการเก็บ

รักษาพันธุกรรมของรา

ก่อให้เกิดไลเคนให้สมบรูณ์ ๖. 

บูรณาการเช่ือมโยงความร่วมมือ

ระหว่างนักวิจัยในศาสตร์สาขา

ต่างๆ

227,600 ๑.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

(อพ.สธ.) ๒.ศึกษาสภาวะการ

เล้ียงราก่อให้เกิดไลเคนใน

ห้องปฏิบัติการ และท าการ

ขยายปริมาณการผลิต ๓.หา

สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีมีความคุ้มค่า

ในการเล้ียงราก่อให้เกิดไลเคน ๔.

 น าผลิตภัณฑ์จากราและ

จุลินทรีย์จากไลเคนมาพัฒนาต่อ

ยอดใช้ประโยชน์ ๕. ท าการเก็บ

รักษาพันธุกรรมของรา

ก่อให้เกิดไลเคนให้สมบรูณ์ ๖. 

บูรณาการเช่ือมโยงความร่วมมือ

ระหว่างนักวิจัยในศาสตร์สาขา

ต่างๆ

รวม 2 โครงการ 312,600 327,600 351,000 346,000 331,000

F2A5 การจัดท าศูนย์ข้อมูล

ทรัพยากรไลเคนและ

ราทะเล

มหาวิทยาลัย

รามค าแหง

0 1.	เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลทรัพยากรไล

เคนและราทะเล พร้อมท้ังจัดท า

ฐานข้อมูลระบบดิจิตอล โดย

ร่วมมือกับโครงการ อพ.สธ.

0 1.	เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลทรัพยากรไลเคน

และราทะเล พร้อมท้ังจัดท า

ฐานข้อมูลระบบดิจิตอล โดย

ร่วมมือกับโครงการ อพ.สธ.

0 1.	เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลทรัพยากรไลเคน

และราทะเล พร้อมท้ังจัดท า

ฐานข้อมูลระบบดิจิตอล โดย

ร่วมมือกับโครงการ อพ.สธ.

0 1.	เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลทรัพยากรไล

เคนและราทะเล พร้อมท้ังจัดท า

ฐานข้อมูลระบบดิจิตอล โดย

ร่วมมือกับโครงการ อพ.สธ.

0 1.	เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลทรัพยากรไล

เคนและราทะเล พร้อมท้ังจัดท า

ฐานข้อมูลระบบดิจิตอล โดย

ร่วมมือกับโครงการ อพ.สธ.

รวม 1  โครงการ 0 0 0 0 0



F3A7 การจัดการพิพิธภัณฑ์  

 ไลเคน มหาวิทยาลัย

รามค าแหง

มหาวิทยาลัย

รามค าแหง

459,000 1. เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

2. เก็บตัวอย่างแบบแห้งและ

จัดเก็บตัวอย่างเข้าซอง หรือกล่อง

มาตรฐาน 

3. ควบคุมก าจัดรา และแมลง 

ด้วยการแช่แข็งเพ่ือรักษาตัวอย่าง

ไม่ให้เส่ือมสภาพ                     

     4. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล 

สถานท่ีเรียนรู้ และเผยแพร่องค์

ความรู้ให้กับ ผู้สนใจเช่น นักเรียน

 นักศึกษา ประมาณ 200 คน/ปี   

         5. เสนอผลงานทาง

วิชาการ 1 เร่ือง

399,000 1. เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

2. เก็บตัวอย่างแบบแห้งและ

จัดเก็บตัวอย่างเข้าซอง หรือกล่อง

มาตรฐาน

3. ควบคุมก าจัดรา และแมลง ด้วย

การแช่แข็งเพ่ือรักษาตัวอย่างไม่ให้

เส่ือมสภาพ                          4.

 เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล สถานท่ีเรียนรู้

 และเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ 

ผู้สนใจเช่น นักเรียน นักศึกษา 

ประมาณ 200 คน/ปี            5. 

เสนอผลงานทางวิชาการ 1 เร่ือง

459,000 1. เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

2. เก็บตัวอย่างแบบแห้งและ

จัดเก็บตัวอย่างเข้าซอง หรือกล่อง

มาตรฐาน

3. ควบคุมก าจัดรา และแมลง ด้วย

การแช่แข็งเพ่ือรักษาตัวอย่างไม่ให้

เส่ือมสภาพ                          4.

 เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล สถานท่ี

เรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้

ให้กับ ผู้สนใจเช่น นักเรียน 

นักศึกษา ประมาณ 200 คน/ปี     

       5. เสนอผลงานทางวิชาการ 1

 เร่ือง

399,000 1. เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

2. เก็บตัวอย่างแบบแห้งและ

จัดเก็บตัวอย่างเข้าซอง หรือ

กล่องมาตรฐาน

3. ควบคุมก าจัดรา และแมลง 

ด้วยการแช่แข็งเพ่ือรักษาตัวอย่าง

ไม่ให้เส่ือมสภาพ                     

     4. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล 

สถานท่ีเรียนรู้ และเผยแพร่องค์

ความรู้ให้กับ ผู้สนใจเช่น นักเรียน

 นักศึกษา ประมาณ 200 คน/ปี  

          5. เสนอผลงานทาง

วิชาการ 1 เร่ือง

459,000 1. เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

2. เก็บตัวอย่างแบบแห้งและ

จัดเก็บตัวอย่างเข้าซอง หรือ

กล่องมาตรฐาน

3. ควบคุมก าจัดรา และแมลง 

ด้วยการแช่แข็งเพ่ือรักษา

ตัวอย่างไม่ให้เส่ือมสภาพ          

                4. เพ่ือเป็น

แหล่งข้อมูล สถานท่ีเรียนรู้ และ

เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ ผู้สนใจ

เช่น นักเรียน นักศึกษา ประมาณ

 200 คน/ปี            5. เสนอ

ผลงานทางวิชาการ 1 เร่ือง

รวม 1  โครงการ 459,000 399,000 459,000 399,000 459,000

F3A8 การร่วมจัดประชุม

วิชาการและ

นิทรรศการ ร่วมกับ 

อพ.สธ. และหน่วยงาน

ต่างๆ

พ้ืนท่ีท่ี อพ.สธ. 

ก าหนด

200,000 ความพร้อมในเข้าร่วมประชุม

วิชาการ นิทรรศการ ร่วมกับ 

อพ.สธ. พร้อมท้ังการบริหาร

โครงการ

419,500 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 200,000 ความพร้อมในเข้าร่วมประชุม

วิชาการ นิทรรศการ ร่วมกับ 

อพ.สธ. พร้อมท้ังการบริหาร

โครงการ

419,500 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 200,000 ความพร้อมในเข้าร่วมประชุม

วิชาการ นิทรรศการ ร่วมกับ 

อพ.สธ. พร้อมท้ังการบริหาร

โครงการ

F3A8 การจัดท าเว็ปไซต์ 

อพ.สธ.- ม.รามค าแหง

มหาวิทยาลัย

รามค าแหง

 ไม่ขอรับ

งบประมาณ

 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยท่ี

ร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ 

อพ.สธ.

 ไม่ขอรับ

งบประมาณ

 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยท่ี

ร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ 

อพ.สธ.

 ไม่ขอรับ

งบประมาณ

 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยท่ี

ร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ 

อพ.สธ.

 ไม่ขอรับ

งบประมาณ

 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย

ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ

 อพ.สธ.

 ไม่ขอรับ

งบประมาณ

 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย

ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

โครงการ อพ.สธ.



F3A8 การฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการการ

จ าแนกไลเคน

ศูนย์ฝึกอบรมท่ี 2 

(เขาใหญ่) อุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ 

ต าบลหินต้ัง อ าเภอ

เมือง นครนายก

227,100 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

 2 เพ่ือจัดการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจ าแนกไลเคน 

ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู 

อาจารย์ และผู้ท่ีสนใจโดยท่ัวไป 3.

 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้

 ความเข้าใจเก่ียวกับไลเคน และ

สามารถจ าแนกไลเคนเบ้ืองต้นได้

ด้วยตนเอง 4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม

อบรมสามารถน าความท่ีได้ไปปรับ

ใช้ในสายงานท่ีเก่ียวข้อง และ

ตระหนักในคุณค่าของ 

ทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มน้ี

227,100 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) 

2 เพ่ือจัดการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจ าแนกไลเคน ให้กับ

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 

และผู้ท่ีสนใจโดยท่ัวไป 3. เพ่ือให้

ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกับไลเคน และสามารถ

จ าแนกไลเคนเบ้ืองต้นได้ด้วยตนเอง

 4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ

น าความท่ีได้ไปปรับใช้ในสายงานท่ี

เก่ียวข้อง และตระหนักในคุณค่า

ของ ทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มน้ี

227,100 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) 

2 เพ่ือจัดการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจ าแนกไลเคน 

ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู 

อาจารย์ และผู้ท่ีสนใจโดยท่ัวไป 3. 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับไลเคน และ

สามารถจ าแนกไลเคนเบ้ืองต้นได้

ด้วยตนเอง 4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม

อบรมสามารถน าความท่ีได้ไปปรับ

ใช้ในสายงานท่ีเก่ียวข้อง และ

ตระหนักในคุณค่าของ 

ทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มน้ี

227,100 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)

 2 เพ่ือจัดการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจ าแนกไลเคน 

ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู 

อาจารย์ และผู้ท่ีสนใจโดยท่ัวไป 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มี

ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับไลเคน

 และสามารถจ าแนกไลเคน

เบ้ืองต้นได้ด้วยตนเอง 4. เพ่ือให้

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความท่ี

ได้ไปปรับใช้ในสายงานท่ีเก่ียวข้อง

 และตระหนักในคุณค่าของ 

ทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มน้ี

227,100 1.เพ่ือสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

(อพ.สธ.) 2 เพ่ือจัดการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการการจ าแนกไลเคน 

ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู 

อาจารย์ และผู้ท่ีสนใจโดยท่ัวไป 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มี

ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับไล

เคน และสามารถจ าแนกไลเคน

เบ้ืองต้นได้ด้วยตนเอง 4. เพ่ือให้

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความ

ท่ีได้ไปปรับใช้ในสายงานท่ี

เก่ียวข้อง และตระหนักในคุณค่า

ของ ทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มน้ี

F3A8 การติดตามการเติบโต

ของไลเคนบนเกาะ

แสมสาร อ าเภอสัตหีบ

 จังหวัดชลบุรี

เกาะแสมสาร 

อ าเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี

      44,898 1.ติดตามการเติบโตของไล

เคนบนเกาะแสมสาร 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

      44,898 1.ติดตามการเติบโตของไล

เคนบนเกาะแสมสาร 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     44,898 1.ติดตามการเติบโตของไล

เคนบนเกาะแสมสาร 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     44,898 1.ติดตามการเติบโตของไล

เคนบนเกาะแสมสาร 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

    44,898 1.ติดตามการเติบโตของไล

เคนบนเกาะแสมสาร 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

F3A8 ความหลากหลายของราท่ี

อาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิต

ในแนวปะการังบริเวณหมู่

เกาะแสมสาร จังหวัด

ชลบุรี ภายใต้โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยาม

บรมราชกุมารี

พ้ืนท่ีบริเวณแนว

ปะการัง เกาะ

แสมสาร เกาะ

จระเข้ เกาะ

ปลาหมึก เกาะโรง

โขน-โรงหนัง เกาะ

จวง เกาะจาน 

จังหวัดชลบุรี

379,200 1. แยกราทะเลจากตัวอย่าง

ส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง เช่น 

ฟองน้ า ปะการัง ปะการังอ่อน 

พรมทะเล กัลปังหา เพรียงหัวหอม

 สาหร่าย และหญ้าทะเล เป็นต้น 

รวมท้ังตะกอนพ้ืนท้องทะเล

ตัวอย่างประมาณ 100 ตัวอย่าง 2.

เก็บรักษาสายพันธ์ุบริสุทธ์ิเช้ือรา

ทะเลท่ีแยกได้ 3. เผยแพร่

ผลการวิจัย ในรูปแบบโปสเตอร์ 

หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ

379,200 1. แยกราทะเลจากตัวอย่าง

ส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง เช่น 

ฟองน้ า ปะการัง ปะการังอ่อน 

พรมทะเล กัลปังหา เพรียงหัวหอม

 สาหร่าย และหญ้าทะเล เป็นต้น 

รวมท้ังตะกอนพ้ืนท้องทะเล

ตัวอย่างประมาณ 100 ตัวอย่าง 2.

เก็บรักษาสายพันธ์ุบริสุทธ์ิเช้ือรา

ทะเลท่ีแยกได้ 3. เผยแพร่

ผลการวิจัย ในรูปแบบโปสเตอร์ 

หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ

379,200 1.จ าแนกกลุ่มราทะเลโดยใช้ข้อมูล

อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และใช้

ข้อมูลจากรหัสพันธุกรรมจากกลุ่ม

ราทะเลท่ีแยกได้ 2.คัดเลือกรา

ทะเลท่ีมีความสามารถสร้างสาร

ออกฤทธ์ิทางชีวภาพแล้วน าไปใช้

ประโยชน์ เช่น การทดสอบ

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเช้ือ

ราทะเลในการยับย้ังการเจริญของ

เช้ือราสาเหตุโรคพืช เป็นต้น 3.

เผยแพร่ผลการวิจัย ในรูปแบบ

โปสเตอร์ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารทางวิชาการท้ังในและ

ต่างประเทศ

379,200 1.จ าแนกกลุ่มราทะเลโดยใช้

ข้อมูลอนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา

 และใช้ข้อมูลจากรหัสพันธุกรรม

จากกลุ่มราทะเลท่ีแยกได้ 2.

คัดเลือกราทะเลท่ีมีความสามารถ

สร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ

แล้วน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การ

ทดสอบประสิทธิภาพของสาร

สกัดจากเช้ือราทะเลในการยับย้ัง

การเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคพืช

 เป็นต้น 3.เผยแพร่ผลการวิจัย ใน

รูปแบบโปสเตอร์ หรือการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท้ัง

ในและต่างประเทศ

379,200  1.จ าแนกกลุ่มราทะเลโดยใช้

ข้อมูลอนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา

 และใช้ข้อมูลจากรหัสพันธุกรรม

จากกลุ่มราทะเลท่ีแยกได้ 2.

คัดเลือกราทะเลท่ีมี

ความสามารถสร้างสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพแล้วน าไปใช้

ประโยชน์ เช่น การทดสอบ

ประสิทธิภาพของสารสกัดจาก

เช้ือราทะเลในการยับย้ังการ

เจริญของเช้ือราสาเหตุโรคพืช 

เป็นต้น 3.เผยแพร่ผลการวิจัย ใน

รูปแบบโปสเตอร์ หรือการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ

ท้ังในและต่างประเทศ

รวม 5 โครงการ 851,198 1,070,698 851,198 1,070,698 851,198

2,605,398 2,847,898 2,711,798 2,866,298 2,604,798 0รวมงบท้ังหมด 10 โครงการ 



ค าอธิบายเพ่ิมเติม

F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส านึก

A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธ์ุพืช A7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช



หัวหน้า

โครงการ : 

อาจารย์ขจร

ศักด์ิ วงศ์ชีว

รัตน์

5,098,000

หัวหน้า

โครงการ : อ. 

เวชศาสตร์   

พลเย่ียม

กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) กลุ่ม G5

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามค าแหง

หมายเหตุ



หัวหน้า

โครงการ : ผศ.

ดร. เอก แสง

วิเชียร

1,668,200

หัวหน้า

โครงการ : ผศ.

ดร.กวินนาถ 

บัวเรือง



หัวหน้า

โครงการ : ผศ.

ดร.กวินนาถ 

บัวเรือง

2,175,000

หัวหน้า

โครงการ : ผศ.

ดร.เอก แสง

วิเชียร

หัวหน้า

โครงการ : 

อาจารย์ขจร

ศักด์ิ วงศ์ชีว

รัตน์



หัวหน้า

โครงการ : 

อาจารย์ ดร.

วสันต์ เพิงสูง

เนิน

หัวหน้า

โครงการ : ผศ.

 ดร.กวินนาถ 

บัวเรือง

หัวหน้า

โครงการ : 

อาจารย์ ดร.

จ าเริญ บัวเรือง

4,694,990

13,636,190


