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แผนปฎิบัติงานและงบประมาณปี 2564 ในการด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ 

 อพ. สธ. – ม. เนชั่น  

 

แผนปฎิบัติงานและงบประมาณปี 2564 ในการด าเนนิงาน อพ. สธ. – ม. เนชั่น มีจ านวน 7 โครงการ ดังต่อนี้:  

 

โครงการที่ 1. ส ารวจพันธุ์ไม้ในมหาวิทยาลัยเนชั่นและการท าป้ายช่ือพรรณไม้ (F1A2)  

 

โครงการที่ 2. การส ารวจ รวบรวมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง (F1A2) 
 

โครงการที่ 3. ปลูกรักษาพันธุ์ไม้พื้นถิ่นและฝ้ายเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ของฝ้ายพันธุ์พื้นถิ่น 
       ในจังหวัดล าปางและภาคเหนือ (F1A3) 

 

โครงการที่ 4. จัดท าฐานข้อมูล อพ. สธ. - ม. เนชั่น (F2A5) 
 

โครงการที่ 5. การจัดท าเว็ปไซต์ อพ.สธ.-ม.เนชั่น (F3A8) 
 

โครงการที่ 6. จัดประชุมประจ าปีของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. - ม.เนชั่น 
       และจัดท ารายงานประจ าปี อพ.สธ.- ม. เนชั่น (F3A8) 

 

โครงการที่ 7. การสนับสนุนงานบูรณาการเรียนการสอนและกิจกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ 
       งาน อพ.สธ. - ม. เนชั่น และ สนับสนุนงานเครือข่ายของ อพ. สธ. (F3A8) 

 

โดยมีรายละเอียด ตามที่แนบมานี้:     
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โครงการที่ 1: ส ารวจพันธุ์ไม้ในมหาวิทยาลัยเนชั่นและการท าป้ายช่ือพรรณไม้ (F1A2) 

หลักการและเหตุผล: 

 มหาวิทยาลัยเนชั่นในอดีตคือมหาวิทยาลัยโยนก โดยมีที่ตั้งเดิมเป็นพ้ืนที่ป่าเบญจพรรณ (ป่าแพะ) และไร่

นาเก่าที่ถูกทิ้งร้าง โดยมีเนื้อที่ประมาณ 160 ไร่ และสภาพของพ้ืนที่ พบว่าต้นไม้เดิมถูกตัด ถูกถอน และถูกเผา

ก่อนจะมาเป็นแคมปัสของมหาวิทยาลัย แต่พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยยังคงหลงเหลืออยู่ เป็นต้นไม้ที่มีอยู่ดังเดิมที่ขึ้น

เองตามธรรมชาติ เช่น ต้นตะโก และ ต้นมะเกลือเป็นต้น นโยบายเดิมของผู้บริหารให้อนุรักษ์พรรณไม้ให้มากที่สุด

เท่าที่จะท าได้ ซึ่งสถาปนิกผู้ออกแบบ สร้างตึกหรืออาคารเรียนได้พยายามเก็บรักษาต้นไม้  โดยการวางถนนหลัก

และทางเดิน ให้เลี้ยวตามแนวต้นไม้ พยายามไม่ให้มีการตัดต้นไม้ยืนต้นหรือต้นไม้โบราณที่ขึ้นตามธรรมชาติ หรือ

บางจุดที่จ าเป็นจริงๆ ในการออกแบบให้สอดคล้องกับอาคารเรียน จึงท าทางเดินคร่อม หรืออ้อมต้นไม้ โดยเฉพาะ 

ต้นตะโก ต้นมะเกลือที่มีอายุประมาณนับร้อยปี นอกจากนี้ได้มีการปลูกต้นไม้เพ่ิม ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2533 จน ถึง

ประมาณ ปี พ.ศ. 2550 จากนโยบายปลูกต้นไม้ในวันเกิด แทนการตัดเค็กวันเกิดของผู้บริหาร คณาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ณ. ช่วงเวลานั้น (ข้อมูลจากหนังสือ Yonok’s Flora, 2541) 

 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเนชั่นในปัจจุบัน มีความร่มรื่น สวยงามด้วยต้นไม้นานา

พรรณ แต่พบว่ายังไม่มีการส ารวจพันธุ์ไม้และท าป้ายชื่อพรรณไม้ ให้นักศึกษาและผู้ที่พบเห็นได้เรียนรู้และรู้จัก

คุณค่าของต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเนชั่น ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรทาง

ธรรมชาติดังกล่าว จึงได้จัดโครงการท าการส ารวจและท าป้ายชื่อพรรณไม้ไว้ในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์พันธุ๋พืชและเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศีกษาและประชาชน  

เป้าหมาย: ส ารวจต้นไม้ยืนต้นทุกต้นในมหาวิทยาลัยเนชั่นจ านวน 4 พ้ืนที ่

กลุ่มเป้าหมาย: แกนน านักศึกษาในโครงการ อพ. สธ. จ านวน 39 คนและ 

  คนสวนของมหาวิทยาลัยเนชั่น จ านวน 9 คน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริของโครงการ อพ.สธ.  

2. เพ่ือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนชั่นได้เรียนรู้เรื่องพรรณไม้ผ่านกิจกรรมการส ารวจพันธุ์พืช 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท าป้ายพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยเนชั่นได้ถูกต้อง 
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4. เพ่ือให้ต้นไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติซึ่งคนสวนได้ดูแลอย่างเป็นระบบ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ:  คณะท างาน อพ. สธ. – ม. เนชั่น:   

(อ. ธวัชชัย   แสนชมภู  และ คณะท างาน) 

วิธีด าเนินงาน: 

 ขั้นเตรียมการด าเนินงาน: 

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือสร้างความเข้าใจและหาผู้รับผิดชอบหลัก 

2. วางแผนปฎิบัติการและอุปกรณ์ในการส ารวจ 

3. ติดต่อประสานงานวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นศ. และคนสวนของมหาวิทยาลัย 

4. ประชาสัมพันธ์หาอาสาสมัครนักศึกษาแกนน า อพ. สธ. ในการส ารวจต้นไม้ 

5. เตรียมพื้นท่ีและแบ่งโซนการส ารวจออกเป็น 8 พ้ืนที่ 

ขั้นด าเนินงาน: 

6. ลงทะเบียนแกนน านักศึกษา อพ.สธ. ส ารวจต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเนชั่น 

7. อบรมให้ความรู้คนสวนของมหาวิทยาลัยเนชั่นเพ่ือเข้าใจโครงการ อพ.สธ. และสามารถเป็นพ่ีเลี้ยง

นักศึกษาในการเดินส ารวจต้นไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยได้ 

8. อบรมให้ความรู้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่นเพ่ือเข้าใจโครงการ อพ.สธ.และบทบาทการเป็นพ่ี

เลี้ยงของคนสวนที่เข้ามาช่วยนักศึกษาในการเดินส ารวจต้นไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัย 

9. นักศึกษาและคนสวนท าการส ารวจต้นไม้ยืนต้นและท าป้ายชื่อต้นไม้ชั่วคราวติดต้นไม้อย่างเป็นระบบ 

10. นักศึกษาท าป้ายชื่อพรรณไม้ ตามรูปแบบองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ในโครงการ อพ.สธ. และ 

11. นักศึกษาน าไปป้ายชื่อพรรณไม้ไปติดต้นไม้ ในภายหลังการส ารวจอีกครั้งหนึ่ง 

ขั้นเตรียมประเมินผลการด าเนินงาน: 

12. เตรียมแบบฟอร์มการบันทึกลงทะเบียนแกนน านักศึกษาเพ่ือประเมินการมีส่วนร่วมท ากิจกรรม  

13. เตรียมแบบฟอร์มการส ารวจต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเนชั่น 

14. เตรียมรูปแบบการท าป้ายชื่อพรรณไม้เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน:  

 ระยะการด าเนินโครงการ 6 เดือน  

 

สถานที่ด าเนินงาน:  

 พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

การประเมินผลโครงการ:  

1. นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างน้อย 80 % 

2. นักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้เรื่องพรรณไม้ผ่านกิจกรรมการส ารวจพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบ 

3. นักศึกษากลุ่มเป้าหมายสามารถท าป้ายพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยเนชั่นได้ถูกต้อง 

4. มีต้นไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติซึ่งคนสวนได้ดูแลอย่างเป็นระบบ 

งบประมาณ: 

หมวดวัสดุอุปกรณ์: 

- ค่าอุปกรณ์ส ารวจต้นไม้     500 บาท 

- ค่าถ่ายเอกสาร     500 บาท 

- ค่าท าป้ายพรรณไม้เลือบพลาสติก 2,000 บาท 

รวม  3,000 บาท 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:  

1. นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม อพ.สธ. 

2. นักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้เรื่องพรรณไม้และสามารถท าป้ายพรรณไม้ 

ไดอ้ย่างถูกต้องจากการกิจกรรมการส ารวจพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบในมหาวิทยาลัยเนชั่น 

3. มหาวิทยาลัยเนชั่นมีต้นไม้ยืนต้นเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้แก่นักศึกษาและประชาชน 

4. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยให้แก่นักศึกษา 
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ตารางการด าเนินกิจกรรมในโครงการ: 

กิจกรรม เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 

1, ประชุมคณะท างาน วางแผน และเตรียมพ้ืนที่  
 

      

2. อบรมให้ความรู้คนสวนและนักศึกษาเกี่ยวกับระบบ 
   และวิธีการส ารวจต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเนชั่น 

      

3. ท าการส ารวจต้นไม้ยืนต้น 
 

      

4.ท าป้ายชื่อพรรณไม้และติดป้ายพรรณไม้ 
 

      

5.ประเมินผลโครงการ และสรุปผลงาน  
 

      

          

หมายเหตุ: แผนปฏิบัติงานและงบประมาณปี 2564 ของโครงการที่ 2 จนถึง โครงการที่ 7  

            ขอส่งมาทาง e-mail จ านวนอีก 6 ไฟล ์ 

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความกรุณาด าเนินการต่อไปจะเป็นพระคุณยิ่ง  

 

                  นางสาววราลักษณ์  ศรีกันทา 

     ผู้ประสานงาน อพ. สธ. – ม. เนชั่น  

      

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยเนชั่น 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินงาน หมายเหตุ 

2564 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ

(บาท) 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

F1A2 โครงการส ารวจและติดป้ายพรรณไม้
ตามสภาพธรรมชาติในถิ่นที่อยู่เดิมใน 
ม.เนชั่น.  

ในมหาวิทยาลัยเนชั่น 3,000 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือส ารวจและจัดระเบียบพรรณไม้ในพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย  จ านวน 50 ชนิดพันธุ์ 
3. เพ่ือดูแลรักษาพรรณไม้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนศ. 
และบุคคลทั่วไป  อย่างน้อย จ านวน 50 ชนิดพันธุ์ 
และคนสวนได้ดูแลต้นไม้อย่างเป็นระบบ 

คณะท างานฯ 
-อ. ดิลกา ไตรไพบูลย์ 
-อ. ธวัชชัย แสนชมภ ู 
-นายอนุกุล  อาษากุล 
-นายอ านาจ  เย็นใจ 

F1A2 การส ารวจ รวบรวมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดล าปาง 
 

พ้ืนที่ในบริเวณรอบรัศมี 
50 กิโลเมตร ของ
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

3,000 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ. 
2. เพ่ือให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในจังหวัดล าปาง 

คณะท างานฯ/ 
- อ. ดิลกา  
  ไตรไพบูลย ์

-น.ส.วราลักษณ์  ศรี

กันทา  
F1A3 ปลูกรักษาพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่นและฝ้ายเพื่อ

น ามาใช้ประโยชน์ของฝ้ายพันธุ์พ้ืนถิ่น
มหาวิทยาลัยเนชั่นและ
วัดสามัคคีบุญญาราม 

5,000 1. พระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  

คณะท างาน ฯ 
- อ.ธวัชชัย แสนชมพ ู
 



กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินงาน หมายเหตุ 

2564 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ

(บาท) 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ในจังหวัดล าปางและภาคเหนือ และชุมชนใกล้เคียง 2. เพ่ือให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฝ้ายของ
จังหวัดล าปาง 
3. เพ่ือสร้างคุณค่าและให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การใช้
ประโยชน์จากฝ้ายที่สอดคล้องกับศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม  

- อ. เถลิงศักด์  
  สุทธเขต 
-นายอนุกุล  อาษากุล 
-นายอ านาจ  เย็นใจ 

F2A5 จัดท าฐานข้อมูล อพ. สธ. – ม. เนชั่น  จังหวัดล าปาง 3,000 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลพันธุ์กรรมพืชในมหาวิทยาลัย 
เนชั่นและพ้ืนที่ในรัศมี 50 กิโลเมตร จ านวน 50 
ชนิดพันธุ์ 
3. เพ่ือมีศูนย์ข้อมูลพันธุ์กรรมพืช มหาวิทยาลัยเนชั่น 

คณะท างานฯ 
-อ. วิเชพ ใจบญุ  

-อ. เกศริน อินเพลา 
-อ. ดิลกา ไตรไพบูลย์  
-นายอ านาจ  เย็นใจ 

F3A8 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พ้ืนที่ที่อพ.สธ. ก าหนด - 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2.เพ่ือให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.ในพ้ืนที่
ที่อพ.สธ. ก าหนด 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ
และ 
คณะท างานฯ 
 



กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินงาน หมายเหตุ 

2564 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ

(บาท) 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

F3A8 การจัดท าเว็ปไซต์ อพ.สธ.-ม.เนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น 1,000 เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารที่เก่ียวข้องกับงาน 
อพ. สธ. ของมหาวิทยาลัยเนชั่น  
3. เพ่ือให้นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจสามารถจาก
เรียนรู้ ศูนย์ข้อมูลพันธุ์กรรมพืช ของ อพ. สธ. –ม. 
เนชั่น ที่เผยแพร่ในเว๊ปไซด์ได้   

คณะท างานฯ 
-นาย เปรม อุ่นเรือน 
-นส.วราลักษณ์ ศรี
กันทา 
-อ.ดิลกา ไตรไพบูลย ์

 

F3A8 จัดประชุมประจ าปีของคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. - ม.เนชั่น และ 
จัดท ารายงานประจ าปี อพ.สธ.- ม. 
เนชั่น 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 9,000 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพ่ือวางแผนและด าเนินงาน อพ.สธ. ในหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยเนชั่น 
3. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยเชิญ รองหัวหน้าส านักงาน อพ. 
สธ. ฝ่ายวิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการ 
อพ.สธ. เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานและติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน อพ. สธ. – ม. เนชั่น  

คณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ
และ คณะ
ท างานฯ 
 



กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินงาน หมายเหตุ 

2564 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ

(บาท) 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

F3A8 การสนับสนุนงาน บูรณาการเรียนการ
สอนและกิจกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
งาน อพ.สธ. - ม. เนชั่น และ 
สนับสนุนงานเครือข่ายของ อพ. สธ. 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 6,000 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือบูรณาการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรม 
พืชและสมุนไพรที่เก่ียวข้องกับการสาธารณสุข ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาด้านสาธารณสุข 
(PUBH343) และ วิชาอนุรักษ์และสร้างคุณค่า
ทรัพยากรทางการสาธารณสุข (PUBH 373) 
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการ
สาธารณสุข รวมทั้งฝ้ายพันธุ์พ้ืนถิ่นในจังหวัดล าปาง 
4. เพ่ือบูรณาการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรม 
พืชและฝ้ายพันธุ์พ้ืนถิ่น รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมปิัญญาท้องถิ่น ด้วยการเข้าร่วมจัดกิจกรรม “การ
ปลูกฝ้าย/ประเพณีจุลกฐินของวัดสามัคคีบุญญาราม” 
ในวิชาการเรียนรู้กิจกรรม  1 (LEAC 100)  
4. เพ่ือให้นิสิต สามารถน าความรู้เรื่องการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านสุขภาพ 

คณะท างานฯ/ 
-อ. ดิลกา  

    ไตรไพบูลย์ 
-อ. ธวัชชัย  
     แสนชมภู    



กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินงาน หมายเหตุ 

2564 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ

(บาท) 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

รวมทั้งด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
เป้าหมายคือ นิสิตจิตอาสา ชั้นปีที่ 1, 2, 3, 4 
5. เพ่ือสนับสนุนงานเครือข่ายของ อพ. สธ. ด้วยการให้
ความร่วมมือกับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย อพ. 
สธ.  

 รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ   งบประมาณ  30,000 บาท  
หมายเหตุ : ค าอธิบายเพิ่มเตมิ  F: Frame  กรอบการด าเนินงาน  ประกอบด้วย  F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร   F2  กรอบการใช้ประโยชน์  F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
A : Activity  กิจกรรมประกอบดว้ย   A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช   A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช   A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช   A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรมพืช   A6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช   A7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   A8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช             


