
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

***************************************** 
 
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ 

1. ข้อเสนอโครงการต้องก าหนด วัตถุประสงค์ข้อ 1 ไว้ว่า “เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)” 

2. ข้อเสนอโครงการทุกโครงการต้องบรรจุหรือมีความสอดคล้องในแผนแม่บท อพ.สธ.–มทร.ล้านนา 
ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2569)  

3. ข้อเสนอโครงการต้องมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 –  
กันยายน 2569)  

4. ข้อเสนอโครงการต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์
ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์  
ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

5. ข้อเสนอโครงการต้องมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

6. ข้อเสนอโครงการต้องสามารถตอบตัวชี้วัดของส านักงบประมาณ 
 มีโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม 
 มีผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 
 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 
 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80 
 มีโครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี  

ร้อยละ 70 

7. ก าหนดส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยส่งข้อเสนอโครงการมายัง  
E-mail : atri_rmutl@hotmail.com และส่งทางไปรษณีย์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา 
(ส่งข้อเสนอโครงการ อพ.สธ.) ตู้ ปณ. 89 อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52000  



แบบฟอร์มส าหรับการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุน 

1. การขอรับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถดาวน์โหลด 
แบบฟอร์ม ง.9 ได้ที ่https://atri.rmutl.ac.th/page/โครงการ-อพสธ 

2. การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ซึ่งผู้ขอจะต้องเขียนข้อเสนอโครงการโดยใช้
แบบฟอร์มของแหล่งทุนนั้นๆ รายช่ือแหล่งทุนดังนี้ 

1) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 
3) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) 
4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
5) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) 
6) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) 
7) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนนิงานภายใต้โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

(อพ.สธ. – มทร.ล้านนา) ต่อเนื่อง ปีที่ 7 
 
แผนงานที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากร ได้แก่ พืช สัตว์ และปลา  พื้นถ่ิน 

กรอบ กิจกรรม แผนงาน ปีที่ด าเนนิการ 
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมท่ี 3 ปลูกรักษา

ทรัพยากร 
1.การรักษาทรัพยากรพื้นถ่ิน พันธุ์พืช สายพันธุ์พืชมรดก 
สัตว์ ปลา เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 

2565 - 2569 

กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมท่ี 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร 

1.ทดสอบและประเมินศักยภาพพันธุ์พืช 
2.ศึกษาการปลูก การเขตกรรม การขยายพันธุ์ 

2565 - 2566 

กิจกรรมท่ี 5 ศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากร 

1.จัดท าฐานข้อมูล 2565 - 2566 

กิจกรรมท่ี 6 วางแผนพัฒนา
ทรัพยากร 

1.พัฒนาพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ 2566 - 2568 

กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมท่ี 7 สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 

1.จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ 
2.การสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
3.สวนพฤกษศาสตร์ 

2567 - 2569 

กิจกรรมท่ี 8 สนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

1.ศูนย์เรียนรู้ด้านทรัพยากร 2568 - 2569 

 
แผนงานที่ 2 การรวบรวม รักษา และการใช้ประโยชน์ พันธุกรรมพืชพื้นถ่ิน ได้แก่ มะเกี๋ยง มันพื้นบ้าน 

น้อยหน่าเครือ บุก มะก้ิง สัตว์ และปลาพื้นถ่ิน 
กรอบ กิจกรรม แผนงาน ปีที่ด าเนนิการ 

กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร  

กิจกรรมท่ี 2 ส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร 

1.รวบรวมพันธุกรรม 2565 - 2569 

กิจกรรมท่ี 3 ปลูกรักษาทรัพยากร 1.ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  
2.การรักษาพันธุกรรมสัตว์/ปลาพื้นถ่ิน 

2565 - 2566 

กรอบการใช้ประโยชน์ 
 

กิจกรรมท่ี 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร 
 

1.ศึกษาวิจัยเพื่อก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีความเหมาะสม
เพื่อให้มีกิจกรรมเสริมรายได้จากการใช้ประโยชน์จาก  
พืช/สัตว์/ปลาพื้นถ่ิน 
2.การวิเคราะห์สารส าคัญที่สามารถน าไปเพิ่มมูลค่าได้  
3. การเพิ่มมูลค่าให้กับพืชอนุรักษ์ด้วยวิธีการต่างๆ 
4. ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์  

- การศึกษาสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโต 
- การศึกษาด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
- ชีววิทยา 
- ชีวโมเลกุล 
- คุณค่าทางโภชนาการ 
- ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

2565 - 2566 



กรอบ กิจกรรม แผนงาน ปีที่ด าเนนิการ 
5. ศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์  
6. ศึกษาวิจัยด้านเขตกรรม  

- การเจริญเติบโตในสภาพแปลงปลูก 
- การป้องกันก าจัดโรคและแมลง  
- ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิต  

ท้ังสภาพแวดล้อมท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
- วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว 

7. ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรม  
- การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
- การศึกษาวิจัยด้านสารส าคัญต่างๆ 
- การใช้ประโยชน์ของมันพื้นบ้านในด้านต่างๆ 

8. ภูมิปัญญาพันธุกรรมพืชพื้นถ่ิน 
9. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการใช้
ประโยชน์พันธุกรรม 

กิจกรรมท่ี 5 ศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากร 

1.จัดท าฐานข้อมูล 2566 - 2568 

กิจกรรมท่ี 6 การวางแผนพัฒนา 
ทรัพยากร 

1.การปรับปรุงพันธุ ์มันพื้นบ้าน/บุก ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้ประโยชน์ เช่น 
อาหาร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ หรือ 
ความงาม เป็นต้น 

2567 - 2569 

กรอบการสร้าง
จิตส านึก 

กิจกรรมท่ี 7 สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

1.จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ 
2.การสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
3.สวนพฤกษศาสตร์ 

2568 - 2569 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

1.พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเขตภาคเหนือ 
2.พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส าหรับการให้บริการ
วิชาการ 

2565 - 2569 

 
 
แผนงานที่ 3 กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ที่สอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานตามแผนแม่บท  

อพ.สธ. – มทร.ล้านนา ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม พ.ศ. 2564 –กันยายน พ.ศ. 2569) 
 

 
 

 

 



แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

๑. กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
เป็นพื้นท่ีป่าธรรมชาติด้ังเดิม ไม่ใช่พื้นท่ีป่าท่ีมีการปลูกเพิ่มเติม ถ้ามีการปลูกพืชเพิ่มเติมให้

จัดเป็น กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
ให้หน่วยงานแจ้งสถานะพื้นที่ว่าอยู่เอกสารสิทธิประเภทใด และต้องเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานที่

ร่วมสนองพระราชด าริมีสิทธิในพื้นที่นั้น ๆหรือได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่นั้น และต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่
อยู่ในกรณีพิพาทกับราษฎรในเร่ืองของการบุกรุกแผ้วถาง 

พื้นท่ีของกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ 
          พื้นท่ีของท่ีราชพัสดุ 
          พื้นท่ีของกรมธนารักษ์ 
ถ้าไม่ใช่ป่าธรรมชาติด้ังเดิม เป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้งาน บริเวณอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีท่ีก าลังจะ

เปล่ียนแปลง ให้จัดอยู่ในกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีพื้นท่ีปกปักทรัพยากรอยู่ในความรับผิดชอบ จัดท าแผนปฏิบัติงานปกปัก

พันธุกรรมพืชให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ. 
o จับพิกัดท าขอบเขตพื้นท่ีปกปักทรัพยากรและอาจขึ้นป้ายแสดง 
o ส ารวจ ท ารหัสประจ าพรรณไม้ ท ารหัส จับพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูล   
o ส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆและทรัพยากรกายภาพ

เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูล   
o ส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร 
o สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้นท่ี สถานศึกษา และ อปท. 

 
วัฒนธรรมและ

ภูมปิัญญา 

 

ชีวภาพ 

 

กายภาพ 

 

ทรัพยากร 



o เครื่องมือท่ีใช้ในการส ารวจ ได้แก่แบบฟอร์มใบงาน 9 ใบงาน พร้อมกรอกในตาราง
ไฟ ล์ excel, F2-M ของ อพ .สธ. หรือ application  ต่าง ๆ ของหน่วยงาน , 
application ของ อพ.สธ. 

o มีการถ่ายภาพทรัพยากรต่าง ๆ โดยมีการจับพิกัดขอบเขตของพื้นท่ี และทรัพยากร
ในพื้นท่ี 

o เตรียมข้อมูลต่าง ๆ ประกอบกับไฟล์ GIS เพื่อลงในฐานข้อมูล ในกิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่อไป 

๒. กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้ังสามฐานทรัพยากร ได้แก่ กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยด าเนินงานในพื้นท่ีล่อแหลมต่อการเปล่ียนแปลง 
o ส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างทรัพยากรท้ังสามฐานทรัพยากรในพื้นท่ีเป้าหมาย 

บริเวณรัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร 
o เก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและตัวอย่างดอง เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษา ไปไว้ใน

พิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้ฯ ฯลฯ 
o เก็บพันธุกรรมทรัพยากร 

 ตัวอย่างพืช เช่น เก็บเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต ช้ินส่วนพืชท่ีมีชีวิต 
 ทรัพยากรอื่นๆ เช่น ตัวอย่างสัตว์ จุลินทรีย์ หิน ดิน น้ า 

o เครื่องมือท่ีใช้ในการส ารวจ ได้แก่แบบฟอร์มใบงาน 9 ใบงาน พร้อมกรอกในตาราง
ไฟล์ excel, F2-M ของ อพ.สธ. หรือ application ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

o มีการถ่ายภาพทรัพยากรต่าง ๆ โดยมีการจับพิกัดขอบเขตของพื้นท่ี และทรัพยากร
ในพื้นท่ี 

o เตรียมข้อมูลต่าง ๆ ประกอบกับไฟล์ GIS เพื่อลงในฐานข้อมูล ในกิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่อไป 

๓. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
น าพันธุกรรมไปเพาะปลูก เล้ียงและขยายพันธุ์ในพื้นท่ีปลอดภัย หรือมีการเก็บรักษาในรูป

เมล็ดและเนื้อเยื่อ เก็บในรูปสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  
o ปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก  
o ตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษา 
o เก็บรักษาในรูปเมล็ด ในรูปของธนาคารพันธุกรรม 
o เก็บรักษาโดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ และในไนโตรเจนเหลว(cryopreservation) 
o เก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม DNA ของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์  
o สร้างสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะ  
o ปลูกในสถานศึกษา และจัดท าฐานข้อมูล 
o ขยายพันธุ์พืช ปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกการเจริญเติบโต ท าแผนท่ีและพิกัดต้น

พันธุกรรม 
o พันธุกรรมสัตว์หรือจุลินทรีย์ ให้มีสถานท่ีหรือห้องปฏิบัติการในการเก็บรักษา 



o เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่แบบฟอร์มใบงาน 9 ใบงาน พร้อมกรอกใน
ตารางไฟล์ excel, F2-M ของ อพ.สธ. หรือ application ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

o มีการถ่ายภาพทรัพยากรต่าง ๆ โดยมีการจับพิกัดขอบเขตของพื้นท่ี และทรัพยากร
ในพื้นท่ี 

o เตรียมข้อมูลต่าง ๆ ประกอบกับไฟล์ GIS เพื่อลงในฐานข้อมูล ในกิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่อไป 

2. กรอบการใช้ประโยชน์ 

๔. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่นๆ ท่ีส ารวจ เก็บรวบรวม และปลูกรักษาไว้ ท้ัง

ในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง และในห้องปฏิบัติการ วางแผนและด าเนินการวิ จัย น าไปสู่การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเป็นโจทย์ทรัพยากรมาจากท้องถิ่น 

o วิเคราะห์ทางกายภาพ ตัวอย่างดิน น้ า จากแหล่งก าเนิด 
o ศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีวิทยา ชีวเคมี 
o ศึกษาด้านโภชนาการ สารส าคัญ เภสัชวิทยา  
o ศึกษาวิจัยการขยายพันธุ์พืช, สัตว์, จุลินทรีย์ ฯลฯ 
o ศึกษาการปลูก การเล้ียง การเขตกรรม  
o ศึกษาการจ าแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุล  
o ศึกษาการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเป็นผลผลิตจากทรัพยากรต่างๆ เช่นยา อาหาร 

เครื่องส าอาง ฯลฯ 
o ศึกษาการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 
o ศึกษาการจ าแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุล  

ตอบ 

ตอบโจทย์

ทอ้งถ่ิน 

????? 

นักวิชาการ 



มหาวิทยาลยั 
สถาบันการศึกษา 

ชุมชน เยาวชน 

อพ.สธ. 
หน่วยงานที่ร่วม

สนอง
พระราชด าริ 

อบจ. 
เทศบาล 
อบต. 

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 

 



แผนงานวิจัยการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ นกัวิจัย เป็น 5 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 พื้นฐาน นักอนุกรมวิธาน นักชีววิทยา เรียนรู้วงจรชีวิต พืชท้องถ่ิน  
นักสรีรวิทยา ศึกษาปัจจัยที่มีผลกับการเจริญเติบโต น้ า ปุ๋ย แสง ฯลฯ ไปจนถึง 
นักชีวโมเลกุลเพื่อรักษาสิทธิ์ 

กลุ่มที่ 2 ขยายพันธุ์ ปลูกเลี้ยง เขตกรรม คัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์ 

กลุ่มที่ 3 วิเคราะห์สาระส าคัญ นักเคมีวิเคราะห์ แต่ละสาระส าคัญ น าไปสู่การใช้
ประโยชน์ที่แตกต่าง 

กลุ่มที่ 4 นักโภชนาการ 

กลุ่มที่ 5 นักวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองใช้ไม้สอย ยา 
เคร่ืองส าอาง และแผนการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแแผนแม่บท อพ.สธ. ม่บท อพ.สธ. --มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

ส ารวจ 

บันทึกข้อมูล 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

น าไปใช้จัดการเรียนการสอน 

น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน 



๕. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
บันทึกข้อมูลจากการท างานในกิจกรรมท่ี 1-4 ลงในระบบฐานข้อมูล รวมทั้งฐานข้อมูลพรรณ

ไม้แห้ง และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลท่ีเช่ือมถึงกันท่ัวประเทศ น าไปสู่การวางแผนการ
ใช้ประโยชน์ รวมถึงการพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่างๆ 

o ให้มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าฐานข้อมูลและเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์เข้ามาเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานฯเพื่อ
ด าเนินการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และเช่ือมกับ
ฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. 

o อพ.สธ. และหน่วยงาน จัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน 
o น าข้อมูลตัวอย่างพืชท่ีรวบรวมไว้โดยหน่วยงานเก็บในระบบฐานข้อมูลของศูนย์

ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
o น าข้อมูลจากการส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่างๆ เก็บในศูนย์ข้อมูล

พันธุกรรมพืช 
o พัฒนาการจัดการฐานข้อมูลให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้

ประโยชน์ร่วมกันได้ 
o หน่วยงานท่ีจะแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. ต้องขออนุญาต

ผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน 
 เก็ บข้ อมู ลทรัพ ยากรผ่าน  Mobile phone ผ่ าน  Tablet และ  ผ่าน 

Desktop เก็บข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ผ่านใบงาน 9 ใบงานและจะมีการตรวจสอบความถูกต้องโดย อพ.สธ. ก่อน
น าลงฐานข้อมูล 

๖. กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
น าฐานข้อมูลจากกิจกรรมท่ี 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  

พันธุ์จุลินทรีย์  น าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่างๆ ท่ีเป็นความต้องการของ
ประชาชน ตอบโจทย์ของประเทศ 

o คัดเลือกพันธุ์ 
o ทูลเกล้าฯ ถวายแผนพัฒนาพันธุ์ 
o มอบหมายหน่วยงานด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ ข้ึนทะเบียนพืชรับรองพันธุ์ 
o น าออกสู่ประชาชนและเกษตรกร 

3. กรอบการสร้างจิตส านึก 

๗. กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
สร้างจิตส านึกให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของ

พันธุกรรมพืช รวมไปถึงทรัพยากรต่างๆ  ให้รู้จักหวงแหนและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 เป็นท่ีรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เก็บพรรณไม้แห้ง/ดอง 
รวมไปถึงใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน 



 โรงเรียนสมาชิกร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน ส ารวจจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

o พิพิธภัณฑ์ 
 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต 
 งานพิพิธภัณฑ์พืช 
 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
 งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม 
 นิทรรศการถาวรต่างๆ  
 พิพิธภัณฑ์ในศูนย์การเรียนรู้ฯ 

o งานอบรมโดย อพ.สธ. ร่วมกับศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
 งานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 งานฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 งานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

๘. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสให้เยาวชน 

ประชาชนสมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตามความถนัดและสนใจ 
o งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น 
o ด าเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมท่ี 1-7 
o หน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. ผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. 
o ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.  
o หน่วยงานสามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตส านึกตามสถานท่ีต่างๆ ของ

หน่วยงาน หรือขอใช้สถานท่ีของ ศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
o ท าหลักสูตรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามแนวทางแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
o เผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ เช่น หนังสือ วีดีทัศน์ เว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ 
o จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงาน  
o ในส่วนท่ีเผยแพร่งานของ อพ.สธ.  
o การร่วมจัดงานอพ.สธ. ด าเนินการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  
o หน่วยงานเอกชน มูลนิธิหรือบุคคลท่ัวไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ 

อพ.สธ. 
o การด าเนินงานอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามแนวทางการด าเนินงานตามแผน

แม่บทของ อพ.สธ. 
o งานศูนย์แม่ข่ายประสาน/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
o งานศูนย์เรียนรู้ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ฯลฯ 



 



 



 



 









 


