
กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ/งาน เปา้หมาย/วัตถุประสงค์

งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ

F1A1 1. โครงการปกปักพันธกุรรมพืชใน

พืน้ที่ศึกษาป่าธรรมชาติ

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่ท าการส ารวจ และเก็บข้อมูลจดัท าทะเบียน

พรรณไม้ ร้อยละ 100  ของจ านวนชนิด    

15,000 สามารถเผยแพร่ข้อมูลพรรณไม้ ส าหรับ

จดัท าทะเบียนพรรณไม้ ร้อยละ 100 ของ

จ านวนชนิด

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

F1A2 1. โครงการส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จงัหวดันครสวรรค์ เพือ่การอนุรักษ์

และพัฒนาตามแนวพระราชด าริฯ

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่ส ารวจวฒันธรรมและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้ประโยชน์จากส่ิงมีชีวติในจงัหวดันครสวรรค์

510,000 สามารถรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่

วฒันธรรมและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้ประโยชน์จากส่ิงมีชีวติ ในจงัหวดั

นครสวรรค์ สู่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์

 และผู้สนใจได้

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

F1A2 2. โครงการส ารวจกล้วยไม้ท้องถิ่น 1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2.เพือ่คืนกล้วยไม้สู่สวนพฤกษศาสตร์ยา่นมัทรี 2 ชนิด

34,400 สามารถเพิม่จ านวนและอนุรักษ์พันธุ์

กล้วยไม้หายากในป่าธรรมชาติ นอกจากนั้น

ยงัสามารถใช้เป็นพืน้ที่ต้นแบบในการศึกษา

ของอาจารย ์นักศึกษา นักเรียน หรือชุมชนได้

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดนิ ในงบประมาณประจ าป ี2564

กลุ่ม ......G6............ กลุ่ม .......มหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล........หน่วยงานสนองพระราชด าริ ......มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์.......



กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ/งาน เปา้หมาย/วัตถุประสงค์

งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ

F1A2 3. โครงการส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพในมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ พืน้ที่อ าเภอหนองบัว

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่ส ารวจภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากส่ิงมีชีวติ 

ที่พบในพืน้ที่อ าเภอหนองบัว 

3. เพือ่วเิคราะห์และเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางกายภาพของ

ดิน หิน และชีววทิยา เคมี ของจลิุนทรียจ์ากดิน

120,000 1. สามารถรวมรวมข้อมูลภูมิปัญญาที่ได้

ประโยชน์จากส่ิงมีชีวติได้ 

2. ได้จลิุนทรียท์างดินที่มีประโยชน์ รวมถึง

การใช้ประโยชน์จากสารประกอบในดิน และ

หินได้       

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

F1A3 1. โครงการผลิตและพัฒนาพืชพรรณ

และสวนพฤกษศาสตร์ พืน้ที่ศึกษาป่า

ธรรมชาติ มหาวทิยาลัย ราชภัฏ

นครสวรรค์ (ยา่นมัทรี) 

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่ขยายพันธุ์พืชจากสวนพฤกษศาสตร์ยา่นมัทรี

3. เพือ่เก็บรักษาตัวอยา่งพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง เห็ด

และจลิุนทรีย ์จากสวนพฤกษศาสตร์ยา่นมัทรี

135,000 1.เป็นแหล่งรวบรวมตัวอยา่งพรรณไม้ เห็ด 

และจลิุนทรีย ์เพือ่เผยแพร่แก่นักศึกษา 

นักเรียน อาจารย ์ และผู้สนใจได้ อีกทั้งยงั

เป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้ เห็ด และ

จลิุนทรียห์ายาก  

2. สามารถเพาะขยายพันธุ์พืชจากสวน

พฤกษศาสตร์ยา่นมัทรี และขยายผลสู่ชุมชน

ได้

3. สามารถพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ยา่นมัทรี

 ให้มีความโดดเด่น และเป็นที่รู้จกัได้

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

F1A3 2. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชเฉพาะถิ่น

หายากและใกล้สูญพันธุ์เพือ่สนอง

พระราชด าริอนุรักษ์พันธุ์พืช สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่เพาะเล้ียงเนื้อเยือ่พืชหายาก 2 ชนิด

120,000 สามารถเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้หายาก ได้

จ านวนคร้ังละมาก ในเวลาอันส้ัน เพือ่ใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจได้

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์



กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ/งาน เปา้หมาย/วัตถุประสงค์

งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ

F2A4 1. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนบนฐานทรัพยากรชีวภาพใน

ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะเฟืองหรือ

ผลไม้ ที่เป็นผลผลิตจากสวนพฤกษศาสตร์ยา่นมัทรี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พืน้ที่ยา่นมัทรี ต าบล

ยา่นมัทรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ หรือ 

พืน้ที่ป่าธรรมชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

พืน้ที่หนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์

200,000 1. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เผยแพร่สู่ชุมชน และน าไปต่อยอด

เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้  

2. สามารถใช้เป็นต้นแบบหลักในการพัฒนา

สูตรการเรียนการสอนสาขาวชิาการออกแบบ

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยี

อุสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ได้

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

F2A4 2. โครงการการส ารวจความ

หลากหลายทางชีวภาพและการใช้

ประโยชน์ของลานป่าในท้องถิ่นพืน้ที่

ปกปักลานป่า (เทือกเขาสูง) อ าเภอ

หนองบัว จงัหวดันครสวรรค์

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

 อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                   

                                     2. เพือ่วเิคราะห์ข้อมูล

ทางกายภาพของลานป่า

3. เพือ่ศึกษาทางด้านชีววทิยา สัณฐานวทิยา สรีรวทิยา

 ชีวเคมี พันธศุาสตร์ ของลานป่า

4. เพือ่ศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของ

สารส าคัญ เช่น รงควตัถุ กล่ิน สารส าคัญของลานป่า

5. เพือ่ขยายพันธุ์ลานป่าโดยวธิต่ีางๆ เช่น เพาะเล้ียง

เนื้อเยือ่ ใช้เมล็ด

6. เพือ่ศึกษาการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ลานป่า

200,000 1. สามารถทราบข้อมูลแร่ธาตุในดิน 

คุณสมบัติของน้ า จากแหล่งก าเนิด

พันธกุรรมด้ังเดิมของลานป่าได้              2.

 ได้ทราบข้อมูลทางด้านชีววทิยา สัณฐาน

วทิยา สรีรวทิยา ชีวเคมี พันธศุาสตร์ของ

ลานป่า                               3. ด้าน

โภชนาการ องค์ประกอบของสารส าคัญเช่น 

รงควตัถุ กล่ิน สารส าคัญของลานป่า

4. สามารถอนุรักษ์ รวบรวม และเพาะ

ขยายพันธุ์ลานป่าได้จ านวนมาก            5. 

ได้ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ทาง

ภูมิปัญญาของลานป่าได้

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์



กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ/งาน เปา้หมาย/วัตถุประสงค์

งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ

F3A8 1. โครงการการประชุมรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปี

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่วางแผนในการด าเนินการโครงการ อพ.สธ. 

3. เพือ่รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

โครงการ อพ.สธ.      

4. เพือ่สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของโครงการ

อพ.สธ.

12,750 1. สามารถด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้

สอดคล้องกับนโยบายตามแนวทางการ

ด าเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสมของ

โครงการ อพ.สธ. และทันตามระยะเวลาที่

ก าหนด      

2. สามารถพัฒนาศักยภาพของมหาวทิยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย ์และนักศึกษา 

ให้มี

ความพร้อมในการด าเนินงานตามแผนแม่บท

ของโครงการ อพ.สธ. ระยะห้า ปีที่ 7

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

F3A8 2. โครงการขับเคล่ือนเครือข่ายฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่นและสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่บูรณาการโครงการอพ.สธ. ร่วมกับเครือข่าย

ฐานทรัพยากรท้องถิ่นและเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน

ในจงัหวดันครสวรรค์ และจงัหวดัใกล้เคียง

3. เพือ่การด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ร่วมกันระหวา่ง

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และโรงเรียน ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย อพ.สธ. 

ในจงัหวดันครสวรรค์

70,100 1. สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น เครือข่าย

โครงการ อพ.สธ. ในจงัหวดันครสวรรค์ 

สามารถเผยแพร่ความรู้โครงการ อพ.สธ. สู่

ชุมชนได้ 

2. สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เครือข่ายโครงการ อพ.สธ. ในจงัหวดั

นครสวรรค์ สามารถบูรณาการโครงการ

อพ.สธ. ร่วมกับรายวชิาเรียนได้ 

3. สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นและสมาชิก

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจงัหวดั

นครสวรรค์และจงัหวดัใกล้เคียง ได้แนวทาง

การด าเนินโครงการและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ร่วมกัน

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์



กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ/งาน เปา้หมาย/วัตถุประสงค์

งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ

F3A8 3. โครงการจดัท าหนังสือเพือ่เผยแพร่

สู่ประชาชน

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสัตวข์าปล้องและนกให้แก่ชุมชนและผู้สนใจ

ได้ศึกษา และเพือ่ต่อยอดองค์ความรู้ด้านงานวจิยัและ

ใช้ประโยชน์ต่อไป

500,000 1. ได้รวบรวมข้อมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสัตวข์าปล้องในจงัหวดั

นครสวรรค์ และนกในมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

2. สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความ

หลากหลายทางชีวภาพของสัตวข์าปล้อง

และนกให้แก่ชุมชนและผู้สนใจได้ศึกษา และ

เพือ่ต่อยอดองค์ความรู้ด้านงานวจิยัและใช้

ประโยชน์ต่อไป

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

F3A8 4. โครงการการจดัค่ายแกนน าเยาวชน

ตามแนวทางการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 

(นักอนุกรมวธิานน้อย)

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่เพิม่ประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติจากพืน้ที่จริง 

ตลอดจนบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารีแบบมีส่วนร่วมสู่การน าไป

ประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนัและการเรียนการสอน   

164,500 1. สามารถเพิม่ประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติ

จากพืน้ที่จริง ตลอดจนบูรณาการโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีแบบมีส่วนร่วม   

สู่การน าไปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนัและ

การเรียนการสอน   

2. กลุ่มเป้าหมายเข้าใจแนวทางการ

ด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ.

3. สร้างจติส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่หน่วยงานบริการ

วชิาการ

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์



กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ/งาน เปา้หมาย/วัตถุประสงค์

งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ

F3A8 5.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กฎหมาย "พ.ร.บ. ป่าไม้ " และ พ.ร.บ. 

ป่าชุมชน"

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองกฎหมาย 

พ.ร.บ. ป่าไม้และ พ.ร.บ. ป่าชุมชน ตามแนวทางการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอยา่งถูกต้องและเหมาะสม ให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

31,400 สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ

อาจารยใ์นมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ครูสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ

บุคลากรฐานทรัพยากรท้องถิ่น เครือข่าย 

โครงการ อพ.สธ. จงัหวดันครสวรรค์ และ

จงัหวดัใกล้เคียง ในเร่ืองกฎหมาย พ.ร.บ. ป่า

ไม้และ พ.ร.บ. ป่าชุมชน ตามแนวทางการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอยา่งถูกต้องและ

เหมาะสม

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

เก็บตัวอยา่งส่ิงมีชีวติ”

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่ายสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน และบุคลากรฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น เครือข่ายโครงการ อพ.สธ. จงัหวดันครสวรรค์ 

และจงัหวดัใกล้เคียง ในการเก็บตัวอยา่งส่ิงมีชีวติทาง

วทิยาศาสตร์ได้อยา่งถูกวธิ ีน าไปสู่การอนุรักษ์อยา่งยัง่ยนื

81,400 สามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิก

เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ

บุคลากรฐานทรัพยากรท้องถิ่น เครือข่าย 

โครงการ อพ.สธ. จงัหวดันครสวรรค์ และ

จงัหวดัใกล้เคียง ในการเก็บตัวอยา่งส่ิงมีชีวติ

ทางวทิยาศาสตร์อยา่งถูกวธิแีละน าไปสู่การ

อนุรักษ์อยา่งยัง่ยนื

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

F3A8 6. โครงการพัฒนาเวบ็ไซต์โครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่พัฒนาเวบ็ไซต์โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                    3. เพือ่

เผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและความหลากหลาย

ทางชีวภาพแก่นักศึกษา ครู อาจารย ์และผู้สนใจ

 15,000 1. สามารถพัฒนาเวบ็ไซต์และระบบ

สารสนเทศโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้อยา่ง

ถูกต้องตามหลักวชิาการ

2. สามารถเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

และความหลากหลายทางชีวภาพแก่นักศึกษา

ครู อาจารย ์และผู้สนใจได้

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์



กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ/งาน เปา้หมาย/วัตถุประสงค์

งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ

F3A8 7. โครงการพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ์

ประชาสัมพันธโ์ครงการ

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่เผยแพร่ความรู้ และจดัท าแผ่นพับความ

หลากหลายทางชีวภาพไลเคน เห็ด คู่มือส าหรับเข้า

ศึกษาธรรมชาติ และคู่มือความหลากหลายของแมลงปอ

ในสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พืน้ที่ยา่นมัทรี

 250,000 สามารถเผยแพร่ความรู้ด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพของไลเคน เห็ด คู่มือ

ส าหรับเข้าศึกษาธรรมชาติและความ

หลากหลายของแมลงปอในสวนพฤกษศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวทิยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ พืน้ที่ยา่นมัทรี พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธส์วนพฤกษศาสตร์ยา่นมัทรี ให้

เป็นที่รู้จกัได้

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

F3A8 8. โครงการการตรวจติดตามและ

ประเมินทรัพยากรท้องถิ่นที่มีศักยภาพ

ในการ

พัฒนาต่อยอดภายในพืน้ที่เครือข่าย

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. เพือ่ติดตามการด าเนินงานเครือข่ายสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

โครงการ อพ.สธ. ในจงัหวดันครสวรรค์

117,750 สามารถติดตามการด าเนินงานเครือข่าย

โครงการ อพ.สธ. ฐานทรัพยากรท้องถิ่น และ

เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน

จงัหวดันครสวรรค์ได้

งบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

รวมทัง้สิ้น .....5.. กิจกรรม จ านวน ....17.......  โครงการ    งบประมาณรวมทัง้สิ้น ........2,577,300...................... (บาท)


