
ตารางสรุปงบประมาณ – ๒๕๖๒ – กลุมมหาวิทยาลัยท่ีรวมสนองพระราชดําริ – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ตารางการสรุปแผนปฏิบัติงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  งบประมาณแผนดิน ในงบประมาณประจําป ๒๕๖๒ 

กลุม G5  .....กลุมมหาวิทยาลัยท่ีรวมสนองพระราชดําริ.....  หนวยงาน  .....มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ..... 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ 

F1A2 

F2A5 

๑. โครงการวิจัย การสํารวจและจดัทําฐานขอมูล 

ความหลากชนิด และการกระจายพันธุของ

มอลลสัก ในจังหวัดสระแกว 

(ดร.ธนิต ศิริบญุ) 

๑. เพื่อศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของ

มอลลสัก ในพ้ืนที่จังหวัดสระแกว  

๒. เพื่อการจดัทําฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ดานมอลลัสก ในพื้นที่จังหวัดสระแกว 

๑. ทราบถึงชนิดและการกระจายของมอลลัสก ในพ้ืนที่จังหวัดสระแกว 

๒. ไดขอมูลจากการศึกษาและตรวจสอบเปรยีบเทียบลักษณะทางสณัฐานวิทยาของ

เปลือก (shell morphology) กายวิภาคศาสตรของระบบสืบพันธุ (Anatomy) และ

แผนฟน (radula) ของมอลลสักในพื้นที่จังหวัดสระแกว 

๓. มีฐานขอมูลของมอลลสักในพ้ืนที่จังหวัดสระแกว 

๔. เผยแพรผลงานวิจัยดานความหลากชนิดพันธุของมอลลสัก เพื่อเพิ่มเติมขอมลู

ทางดานอนุกรมวิธานใหกับประเทศไทย 

F1A2 

F2A4 

F2A5 

๒. โครงการวิจัย การจัดทําฐานขอมูลความ

หลากหลายและการระบรุับรองชนิดของพืช

สมุนไพรวงศถั่ว (Fabaceae) ในจังหวัดสระแกว 

โดยใชลักษณะทางกายวิภาคศาสตรเปน

เครื่องหมาย  

(อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล) 

๑. เพื่อสนองในโครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ี

๒. เพื่อจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายของพืชสมุนไพรวงศ

ถั่วท่ีมีการกระจายพันธุในจังหวัดสระแกว 

๓. เพื่อระบุและรับรองชนิดพืชสมนุไพรวงศถั่วในจังหวัด

สระแกว โดยการคนหาและกําหนดเครื่องหมายทางกายวิภาค

ศาสตรแผนใบ กานใบ ราก ลาํตน และเนื้อไม  

๔. เพื่อมีการถายทอดผลงานวิจัยที่ไดไปสูชุมชน เชน การ

บริการวิชาการแกครู นักเรยีน นิสติ ชุมชน หรือนักวิจัยที่มี

๑. ไดฐานขอมูลความหลากหลายของพืชสมุนไพรวงศถั่วที่มีการกระจายพันธุในจังหวัด

สระแกว 

๒. สามารถระบุและรับรองชนิดพืชสมุนไพรวงศถั่วในจังหวัดสระแกว โดยการคนหาและ

กําหนดเครื่องหมายทางกายวิภาคศาสตรแผนใบ กานใบ ราก ลาํตน และเนื้อไม  

๓. ไดฐานขอมูลในการตอยอดงานวิจัยที่ไดไปสูชุมชน เชน การบริการวิชาการแกครู 

นักเรียน นิสติ ชุมชน หรือนักวิจัยที่มีความสนใจทางดานพืชสมุนไพร และบรูณาการ

รวมกับการเรียนการสอนในรายวชิาท่ีเกี่ยวของ เชน ชีววิทยา กายวิภาคศาสตรพืช 

โครงสรางและหนาที่ของพืช และโครงงานวิทยาศาสตร 

๔. ไดองคความรูใหมดานกายวภิาคศาสตรของพืชวงศถั่วในประเทศไทยที่ยังไมเคยมีการ

รายงานการศึกษามากอน และนําขอมูลไปใชรวมกับการศึกษาดานอื่น ๆ เพื่อชวยในการ
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ความสนใจทางดานพืชสมุนไพร 

๕. เพื่อเปนขอมูลสําหรับการบรูณาการรวมกับการเรียนการ

สอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ เชน ชีววิทยา กายวิภาคศาสตรพืช 

โครงสรางและหนาที่ของพืช และโครงงานวิทยาศาสตร 

จัดจําแนกดานอนุกรมวิธานของพืชวงศน้ีใหถูกตองและชัดเจนมากยิง่ข้ึน  

๕. ไดเผยแพรผลงานตีพิมพลงในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อยางนอย ๑ 

ฉบับ และเผยแพรผลงานในงานประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยายหรือโปสเตอร อยาง

นอย ๑ ครั้ง 

F1A2 

 

๓. โครงการวิจัย การศึกษาความหลากหลาย 

นิเวศวิทยา และสถานะการอนุรักษของกลวยไม

อาศัยบนดินและกลวยไมอาศยับนหิน ในเขต

รักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ดานตะวันออก 

จังหวัดตาก  

(อ.ดร.อภิรดา สถาปตยานนท) 

๑. ศึกษาความหลากหลายของกลวยไมอาศัยบนดินและ

กลวยไมอาศัยบนหินในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 

ดานตะวันออก  

๒. ศึกษาและรวบรวมขอมูลทางนิเวศวิทยาและสถานะการ

อนุรักษของกลวยไมอาศัยบนดินและกลวยไมอาศัยบนหินแต

ละชนิดที่สํารวจพบ 

๑. ประเทศไทยไดองคความรูใหม ทั้งในดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

ดานอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของพืชวงศกลวยไม 

๒. เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ดานตะวันออก สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปน

ขอมูลพื้นฐาน เพื่อประโยชนในการอนุรักษ รวมถึงเปนขอมลูใหความรูแกบุคคลทั่วไป 

นกัเรียน นักศึกษาที่มาทัศนศึกษา หรือฝกงาน 

๓. นักพฤกษศาสตร หรือนักวิจัยทีม่ีความสนใจศึกษาความหลากหลายของกลวยไม

สามารถใชผลการวิจัยในครั้งนี้เปนขอมูลสําหรับนําไปประยุกตใชกับการศึกษาในพื้นท่ี

อื่น ๆ ของประเทศ หรือนําไปใชในการศึกษาตอยอดตอไปในอนาคต 

๔. หนวยงานไดเผยแพรผลการวิจยัในวารสารวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติอยาง

นอย ๑ เรื่อง และเสนอผลการวิจยัในการประชุมวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาติอยาง

นอย ๑ เรื่อง 

F1A2 ๔. โครงการวิจัย หลากหลายของกิ้งกือกระสุน

พระอินทรบรเิวณพื้นท่ีโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช ฯ ในภาคตะวันออกของประเทศ

ไทย (สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี)  

(อ.ดร.ณัฐรินทร  วงศธรรมวานิช) 

ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางดานสัณฐานวิทยา

และพันธุกรรมของกิ้งกือกระสุนพระอินทรเพื่อการอนรุักษ 

๑) ทราบขอมูลความหลากหลายของชนิดกิ้งกือกระสุนพระอินทร โดยใชลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา ในแหลงที่อยูอาศัยตาง ๆ ของแผนดินและหมูเกาะทางภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย 

๒) ทราบขอมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมของก้ิงกือกระสุนพระอินทร สําหรับขึ้น

ทะเบียนในฐานขอมูลของธนาคารยีน (GenBank) 

๓) เก็บรวมรวมตัวอยางกิ้งกือกระสุนพระอินทรและจดัทําฐานขอมูลภายใตโครงการฯ 

๔) เสนอแนวทางการใชประโยชนและการอนรุักษตอหนวยงานที่เกีย่วของ  

๕) นําผลการวิจัยไปอางอิงและพฒันาองคความรูตอยอด ทางดานนิเวศวิทยาและ

อนุกรมวิธานของก้ิงกือกระสุนพระอินทรในเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหทันสมัย รวมทั้ง
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ 

อาจนํามาใชเปนดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดในอนาคต 

ทําใหชุมชนทองถ่ินไดประโยชนในการเรยีนรูธรรมชาต ิ

F1A2 

F1A3 

F2A5 

๕. สํารวจและรวบรวมตัวอยางพรรณพืชและ

สัตวท่ีพบบริเวณปาชื้นรมิหวยโพธวิิชชาลัย และ

ในจังหวัดสระแกว   

(อ.ดร.บุญธิดา มวงศรีเมืองดี) 

๑. เพื่อสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

ราชกุมาร ี

๒. เพื่อจัดทําฐานขอมลูพรรณพืชและสตัวบรเิวณปาริมน้ํา ลุม

น้ําพระปรง จังหวัดสระแกว 

๓. เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โรงเรียน และประชาชนในพื้นท่ีในการสํารวจจดัทํา

ฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น 

๑. ไดสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

๒. ไดฐานขอมูลพรรณพืชและสตัวบริเวณปาริมน้ํา ลุมน้ําพระปรง จงัหวัดสระแกว 

๓. ชุมชนและสังคมมีจติสํานึกรักและเห็นคุณคาทรัพยากรทองถิ่น 

F1A3 

F2A5 

F3A8 

๖. โครงการสวนสมุนไพรคณะเภสชัศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(รศ.สุวรรณา วรรตัน) 

๑. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี

๒. ดูแลพัฒนาสวนสมุนไพรใหเรียบรอยสวยงามเพื่อใชเปน

พื้นท่ีสําหรับรวบรวมพืชสมุนไพรและเปนพื้นท่ีจดักิจกรรมแลก

เปลี่นเรียนรูสําหรับชุมชน 

๓. เพื่อใหชุมชนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพร 

สามารถใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องตนได 

๔. รวบรวมพืชสมุนไพร และ จัดทาํฐานขอมูลพืชสมุนไพรและ

เครื่องยา เนนสมุนไพรที่ใชในงานสาธารณสุขมูลฐาน บญัชียา

หลักแหงชาติ สมุนไพรจากหมอพืน้บานนครนายก และ 

สมุนไพรอื่น ๆ ท่ีใชในทองถิ่น 

๑. ชุมชนมีความรูความเขาใจในการใชสมุนไพรอยางปลอดภัย มีการใชสมุนไพรในการ

ดูแลสุขภาพ และใชสมุนไพรทดแทนการใชยาแผนปจจุบัน 

๒. มีฐานขอมูลพืชสมุนไพรและมพีืชจริงที่สอดคลองกับฐานขอมูล ซึ่งเอื้อประโยชนตอ

การเรยีนการสอน การเรียนรูของชุมชน และ การทําวิจัยสมุนไพร 

F2A4 

F3A8 

๗. โครงการศูนยพัฒนาผลิตภัณฑสรางสรรค  

(ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต) 

๑. เพื่อเปนการสนองพระราชดํารขิองสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ

การพัฒนาผลิตภณัฑจากวตัถุดิบในทองถ่ินของจังหวัดนครนายกใหเปนผลติภณัฑที่เปน

นวัตกรรมโดยมีวัตถุดิบเปาหมายคอื กลวยและมะดัน เนนเปาหมายสําหรับสุขภาพของ
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ 

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดํารฯิ (อพ.สธ.) 

๒. พัฒนาพืชทองถ่ินใหเปนนวัตกรรมและมมีูลคาเพิ่มและ

สามารถขายไดจริงในเชิงพาณิชย 

กลุมผูสูงอายุ และมีชุมชนเปาหมายคือ กลุมสตรีแปรรูปผลไมบางออ ตําบลบางออ 

อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก และ กลุมแมบานเกษตรกรบานเนนิใหม ตําบลโคก

กรวด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

F2A5 ๘. กิจกรรม จัดทําฐานขอมลูสมุนไพร  

(รศ.สุวรรณา วรรตัน) 

๑. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี

๒. เพื่อใหชุมชนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพร 

สามารถใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องตนได 

๓. ฐานขอมูลพืชสมุนไพรและเครือ่งยา เนนสมุนไพรที่ใชใน

งานสาธารณสุขมลูฐาน บัญชียาหลักแหงชาติ สมุนไพรจาก

หมอพื้นบานนครนายก และ สมุนไพรอื่น ๆ ที่ใชในทองถ่ิน 

๑. ชมุชนมีความรูความเขาใจในการใชสมุนไพรอยางปลอดภัย มีการใชสมุนไพรในการ

ดูแลสุขภาพ และใชสมุนไพรทดแทนการใชยาแผนปจจุบัน 

๒. มีฐานขอมูลพืชสมุนไพรและมพีืชจริงที่สอดคลองกับฐานขอมูล ซึ่งเอื้อประโยชนตอ

การเรยีนการสอน การเรียนรูของชุมชน และ การทําวิจัยสมุนไพร 

F3A7 ๙. กิจกรรม พิพิธภัณฑความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  

(ผศ.ดร.กัญจน ศลิปประสิทธิ)์ 

๑. เพื่อเปนการสนองพระราชดํารขิองสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดํารฯิ (อพ.สธ.) 

๒. เพื่อจัดแสดงทรัพยากรชีวภาพของชุมชนในพื้นที่เปาหมาย

ของมหาวิทยาลัยและแสดงผลงานในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดํารฯิ (อพ.สธ.- มศว) 

-การใชประโยชนจากฐานขอมลูทรัพยากร-ธรรมชาติของชุมชน  

-เผยแพรผลการดําเนินงานในโครงการ 

-การใชประโยชนจากฐานขอมลูทรัพยากร-ธรรมชาต ิ

-การตอยอดสูการวิจัย 

- การอนุรักษและจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและใชประโยชนอยางสูงสุด 

-เผยแพรผลการดําเนินงานในโครงการ 

F3A8 

F1A3 

๑๐. โครงการ แกลอรี่แสดงพันธุพืชใกลสูญพันธุ 

พืชหายาก และพืชเฉพาะถิ่น จังหวัดนครนายก

และจังหวัดใกลเคียงภาคตะวันออก  

(อ.ดร.พนม สุทธิศักดิโ์สภณ) 

๑. เพื่อเปนการสนองพระราชดํารขิองสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ (อพ.สธ.) 

๒. เพื่อเปนศูนยศึกษาวจิัยสรางองคความรูทางพฤกษศาสตร 

ศูนยฝกอบรบ และศูนยถายทอดเทคโนโลยีและองคความรู

ใหแกนิสิต นักศึกษา เยาวชน และผูสนใจท่ัวไป 

๓. เพื่อเปนอุทยานการเรียนรูเกี่ยวกับพืชใกลสูญพันธุ พืชหา

๑. สนองพระราชดําริของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

๒. ไดโรงเรือนแกลอรี่แสดงพันธุไม เพื่อใชสําหรับการศึกษาวิจัยสรางองคความรู การฝก

อบรบและถายทอดความรูใหแกนสิิต นักศึกษา เยาวชน และผูสนใจทั่วไป 

๓. ไดอุทยานการเรียนรูสําหรับสรางจิตสํานึกในการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติใหแก

ชุมชนจังหวัดนครนายก 

๔. ไดศูนยบริการพันธุไมหายากเพือ่การศึกษาและการผลิตในเชิงการคา 

๕. ไดแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีการถายทอดความรูที่ถูกตองและทันสมัยของ
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ยาก และพืชเฉพาะถิ่นจังหวัดนครนายกและจังหวดัใกลเคยีง

ภาคตะวันออก  

๔. เพื่อเปนศูนยบริการพันธุพืชหายาก เพื่อการศึกษาใน

สถานศึกษาท่ัวไป และสงเสรมิใหเกษตรกรปลูกในชนิดที่มี

ศักยภาพทางเศรษฐกิจใหแกชุมชน โดยเฉพาะชุมชนผูผลิตไม

ดอกไมประดับของจังหวัดนครนายก  

๕. เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวพักผอนทางธรรมชาติของจังหวัด

นครนายก 

จังหวัดนครนายก 

F3A8 ๑๑. กิจกรรม พิพิธภณัฑสมุนไพรคณะเภสัช

ศาสตร  

(รศ.สุวรรณา วรรตัน) 

๑. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี

๒. เพื่อใหชุมชนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพร 

สามารถใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องตนได 

๓. จัดแสดงตัวอยางพืชสมุนไพร และตัวอยางผลติภณัฑที่ได

จากสมุนไพรนั้น ๆ เชน ยาแผนไทย ยาแผนปจจุบัน 

ผลิตภณัฑสุขภาพอื่น ๆ รวมถึงจัดแสดงตัวอยางผลิตภัณฑ

สมุนไพรที่ผลิตในจังหวัดนครนายก 

๑. ชุมชนมีความรูความเขาใจในการใชสมุนไพรอยางปลอดภัย มีการใชสมุนไพรในการ

ดูแลสุขภาพ และใชสมุนไพรทดแทนการใชยาแผนปจจุบัน 

๒. มีตัวอยางสมุนไพร ซึ่งเอื้อประโยชนตอการเรยีนการสอน การเรียนรูของชุมชน และ 

การทําวิจัยสมุนไพร 

F3A8 ๑๒. จดัทําเว็บไซต อพสธ – มศว  

(ผศ.ดร.กัญจน ศลิปประสิทธิ)์ 

๑. เพื่อเปนการสนองพระราชดํารขิองสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดํารฯิ (อพ.สธ.) 

๒. เพื่อสรางฐานขอมูลทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่เปาหมาย

ของมหาวิทยาลัยและแสดงผลงานในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดํารฯิ (อพ.สธ.- มศว) 

-การใชประโยชนจากฐานขอมลูทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  

-เผยแพรผลการดําเนินงานในโครงการ 

-การใชประโยชนจากฐานขอมลูทรัพยากร-ธรรมชาติข 

-การตอยอดสูการวิจัย 

- การอนุรักษและจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและใชประโยชนอยางสูงสุด 

-เผยแพรผลการดําเนินงานในโครงการ 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ 

F3A8 ๑๓. กิจกรรมการเรียนรูทรัพยากรธรรมชาต ิใน

แหลงเรียนรูพื้นที่ตางๆ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.

สระแกว และ จ.ตาก  

(อ.ดร.ปนัดดา  ลาภเกิน) 

๑. เพื่อสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

ราชกุมาร ี

๒. เพื่อใหความรูดานการสํารวจ จดัการ ฟนฟูและอนรุักษ

พันธุกรรมพืชในทองถิ่นใหแกเยาวชนและประชาชน 

๓. เพื่อสรางจิตสาํนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหกับ

เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี 

๑. ไดสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

๒. เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีไดเรียนรูฝกปฎิบตัิการลงสํารวจ เก็บตัวอยางพรรณพืช 

เก็บเมล็ดพันธุ และการฝกการเพาะกลาไมปาเบื้องตน กอใหเกดิเกิดความรู ความเขาใจ 

ตระหนักเห็นคณุคาความสําคญัของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตขิองชุมชนอยาง

ยั่งยืนตอไป 

F3A8 ๑๔. โครงการบริการวิชาการ ศักยภาพชุมชนบน

รากฐานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   

(ผศ.ดร.กัญจน ศลิปประสิทธิ)์ 

๑. เพื่อเปนการสนองพระราชดํารขิองสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดํารฯิ (อพ.สธ.) 

๒. เพื่อสรางฐานขอมูลทรัพยากรของชุมชน 

๓. เพื่อสรางจิตสาํนึกอนุรักษใหแกเยาวชนและชุมชน 

๔. เพื่อสรางแหลงเรียนรูธรรมชาตใินตําบลหนองแสง อําเภอ

ปากพลี จังหวัดนครนายก 

-การใชประโยชนจากฐานขอมลูทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน หนองแสง 

- การตอยอดสูการวิจัยการตอยอดสูการวจิัย 

- พื้นท่ีกรณีศึกษาและปฏิบัติการ ของรายวิชา  

- ตอยอดสูการทําตํารา หนังสือ 

- ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มกีารพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องแหลงเรียนรูดาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมคีวามพรอมในการจัดอบรมและศึกษาดงูานดานสิ่งแวดลอม

และทรัพยากร เพื่อสนองความตองการของของชุมชน 

-ชุมชนมีการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและใชประโยชนอยาง

สูงสุด 

F3A8 ๑๕. โครงการบริการวิชาการ  อบรมยุวอาสา

เพื่อสรางองคความรูดานการทองเที่ยว  

(อ.ชัยวัชร  พรหมจิตติพงศ) 

๑. เพื่อเปนการสนองพระราชดํารขิองสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดํารฯิ (อพ.สธ.) 

๒. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกีย่วกับการทองเที่ยวใหกับ

เยาวชนในพื้นที ่

๓. เพื่อสรางทักษะความสามารถของเยาวชนในการใหความรู

และแนะนําสถานที่ทองเที่ยว 

๑. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยว และแหลงมรดกโลกทาง

ธรรมชาตโิดยเฉพาะอยางยิ่งอุทยานแหงชาติเขาใหญ  

๒. ผูเขารวมโครงการไดรับความรู และทักษะการเปนมัคคเุทศก ตลอดจนสามารถนํา

องคความรูไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. นิสิตไดรับความรูความเขาใจและประสบการณเกี่ยวกับการเปนมัคคุเทศกนําชมแหลง

ทองเที่ยว 

F3A7 ๑๖. โครงการ สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ๑. เพื่อใหสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีนและพิพิธภณัฑพรรณไม - ตัวอยางพรรณไมและขอมลูพรรณไมท่ีรวบรวมไวมีความถูกตอง 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(อ.โกศล  เพ็ชรภักดี) เปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม และแหลงขอมูลพรรณไม  

๒. เพื่อใหครูและนักเรียนใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนสื่อ

การสอนและแหลงเรียนรูในรายวชิาตางๆ  

๓. เพื่อใหนักพฤกษศาสตรนอยไดเรียนรูองคประกอบของงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิ

๔. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนผังพรรณไมและปายชื่อพรรณ

ไมในโรงเรียนใหเปนปจจุบัน 

- ความพึงพอใจของผูใชงานสวนพฤกษศาสตรและพิพิธภณัฑพรรณไมเปนสื่อและแหลง

เรียนรูอยูในระดบัด ี

- ผลงานภาพวาดทางพฤกษศาสตรที่มีความถูกตอง 

F3A7 ๑๗. โครงการสงเสริมความรูสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน   

(อาจารยกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร) 

๑. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในการจัดสภาพแวดลอม

ภายในโรงเรียนอยางเหมาะสม 

๒. เพื่อจัดแหลงเรยีนรูภายในโรงเรียนใหแกผูเรียน 

     สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและพิพิธภัณฑพรรณไมเปนแหลงรวบรวมพรรณไม 

ตัวอยางพรรณไมแหง และดอง สมุดบันทึกขอมูลพรรณไม  

     ครูและนักเรียนใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและหองพิพิธภัณฑพรรณไม เปนสื่อ

การสอนและแหลงเรียนรูในรายวชิาตางๆ 

F3A8 ๑๘. การจัดทําเอกสาร/หนังสือเผยแพรเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีวิทยาลัย

โพธิวิชชาลัย  

(อ.ดร.บุญธิดา มวงศรีเมืองดี) 

๑. เพื่อสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

ราชกุมาร ี

๒. เพื่อเผยแพรองคความรูเกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรปา

ริมน้ํา 

๓. เพื่อเปนหนังสือประกอบการเรยีนในรายวิชานิเวศวิทยาปา

ริมน้ํา และรายวิชานิเวศวิทยาและการจัดการปาไม 

๑. ไดสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

๒. ไดเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาริมน้าํ 

๓. นิสิตและผูสนใจทั่วไปเห็นความสําคญัของทรัพยากรปาริมน้ํา 

F3A8 ๑๙. การเขารวมจัดนิทรรศการในงานประชุม

วิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  

(คณะอนุกรรมการ อพ.สธ.-มศว) 

  

รวมทั้งสิ้น ...๖... กิจกรรม  จํานวน ...๑๙... โครงการ 

แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2562 (เพ่ิมเติม) 
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อพ.สธ. – มศว) เพ่ิมเติม 

 

ลําดับ กิจกรรม หนวยงาน ต.ค 
62 

พ.ย 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค.
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ษ. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

เอกสาร 

1 การคัดเลือกพันธุไมพ้ืนเมืองเพ่ือปลูกฟนฟูในพ้ืนท่ี
เหมืองแรสังกะสี อ.แมสอด จ.ตาก 
เสนอทุนมุงเปา 62 รหัสโครงการ 1143287 

คณะวิทยาลัยโพธิ
วิชชาลัย 

            F1A2-8 

                
3 การจัดการเชิงพ้ืนท่ีในรอบปเขตพ้ืนท่ีชุมนํ้า

นครนายก เพ่ือตอบสนองตอธุรกิจการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางย่ังยืน เขตดงเหย่ียว
ดํา อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
เสนอทุนมุงเปา 62 รหัสโครงการ  1143805 

คณะวัฒนธรรม
ส่ิงแวดลอมและ
การทองเท่ียวเชิง
นิเวศ 

            F1A2-10 

                
                

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 
 

 

 


