
อพ.สธ. หาแนวทางและสนบัสนุนใหป้ระชาชน 

1.เรียนรูท้รพัยากรทอ้งถ่ินว่ามีอะไรบา้ง 

2.การอนุรกัษท์รพัยากรทอ้งถ่ินและใช ้  

ประโยชนท์รพัยากรนั้นใหย้ัง่ยนื  

3.การสรา้งจติส านึกในการรกัทรพัยากร  

3 กรอบการท างาน 8 กิจกรรม 

ฐานทรพัยากร 3 ฐาน กายภาพ 

ชีวภาพ 

ทรพัยากร 

วฒันธรรม 
และภมิูปัญญา 



กรอบการ

เรียนรู ้

กรอบการ 

ใชป้ระโยชน ์

กรอบการ 

สรา้งจติส านึก 

กิจกรรมปกปัก 

ทรพัยากร 

กิจกรรมส ารวจเก็บ

รวบรวมทรพัยากร 

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

 

กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์

ทรพัยากร 

กิจกรรมศูนยข์อ้มูล

ทรพัยากร 

  กิจกรรมวาง

แผนพฒันาทรพัยากร 

กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากร 

กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษ์

ทรพัยากร 

3 

2 

1 

4 

5 

6 

8 7 

 กรอบการด าเนินงาน       กิจกรรมของ อพ.สธ. 



กายภาพ 

ชีวภาพ 

ทรพัยากร 

วฒันธรรม 
และภมิูปัญญา 

มนุษยศาสตร ์

สงัคมศาสตร ์

ทรพัยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

แพทยศ์าสตร ์

เภสชัศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์

เกษตรศาสตร ์

คหกรรมศาสตร ์

เทคโนโลยอีาหาร 

วิศวกรรมศาสตร ์

สถาปัตยกรรม

ศาสตร ์

นิติศาสตร ์

ศึกษาศาสตร ์

ครุศาสตร ์

ศิลปศาสตร ์

สภาพแวดลอ้ม 

ภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ 

แสง 

ความช้ืน 

อณุหภมิู 

ดิน น ้า 

สรรพคุณทางยา 

พฤกษศาสตร ์

ผูผ้ลิต 

ฤทธ์ิทางชีวภาพ 

Bar-coding 

แผนท่ีและ 

ขอ้มูลเชิงบรรยาย 

วงจรชีวิต 

ปฏิทินการเพาะปลูก 

ผลผลิต 

วิทยาการหลงัเก็บเก่ียว 

คณุค่าทาง

โภชนาการ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในประเทศ 

ตา่งประเทศ 
รายวิชาที่เก่ียวขอ้ง 

ส่ือการเรียนการสอน 

โบราณสถาน/วตัถุ 

การประกอบอาชีพ/ภมิูปัญญา 

วฒันธรรม/ประเพณี 

ศาสนา 

เช้ือชาติ 

ภาษา 

การขนส่ง 

สิ่งปลกูสรา้ง 

ทางศาสนา 

ที่อยูอ่าศยั 

เครื่องมือ/

อุปกรณ ์

ผูบ้ริโภค 
สิ่งแวดลอ้ม 

ป่าไม/้สตัวป่์า 

อตุสาหกรรม 



 



ตอบ 

????? 

ประชาชน 

นกัวิจยั 

จดัทีมวิจยั 

ตอบโจทยท์อ้งถ่ิน 

????? 

นกัวิชาการ 



ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น 

มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสุรนารี 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั 

สงขลา

นครินทร ์ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน  
อพ.สธ. 

5 แห่ง 



ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจรญิ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

G5 



ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

G6 



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั 

*ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.  
5 มหาวิทยาลัย 

ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. 

*ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 ภาคกลาง-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคใต้-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั 



มหาวิทยาลยั/ 

สถาบนัการศึกษา 

ชุมชน เยาวชน 

อพ.สธ. 

หน่วยงานท่ีรว่ม

สนองพระราชด าริ 

เทศบาล/อบต. 

สมาชิกงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

สถาบนัการศึกษา 

(โรงเรียน/กศน.) 

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 









มหาวิทยาลยั/ 

สถาบนัการศึกษา 

ชุมชน เยาวชน 

อพ.สธ. 

หน่วยงานท่ีรว่ม

สนองพระราชด าริ 

เทศบาล/อบต. 

สมาชิกงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

สถาบนัการศึกษา 

(โรงเรียน/กศน.) 

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 







รายช่ือมหาวิทยาลยักลุม่ G5  

ที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  

มหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 

รหสัสมาชกิ 7-30000-005 

มหาวิทยาลยัสยาม 

รหสัสมาชกิ 7-10160-019 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่

รหสัสมาชกิ  7-90110-001 

มหาวิทยาลยัพิษณุโลก                     

รหสัสมาชกิ 7-65000-005   







ขั้นตอนการสมคัรสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินและสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ผ่านการด าเนินงานโดยจงัหวดั 

สมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

อปท. 

รร. 

จงัหวดั 
2. ผูว่้าราชการจงัหวดัลงนาม 

1. คณะท างาน 4.1-4.2  

รวบรวม ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

อพ.สธ. กรอบการสรา้งจติส  านึก 

ท าใบสมคัรและเอกสารการสมคัร 

(เรยีน ผอ. อพ.สธ.) 
แจง้ศึกษาธิการจงัหวดั ศึกษานิเทศก ์

ผอ.ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาจงัหวดั 

แจง้ทอ้งถ่ินจงัหวดั  

แจง้ อบต./เทศบาลต าบล 

แจง้ผลการสมคัรไปยงั 

ผูว่้าราชการจงัหวดั 



สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 



สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 



ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัปรชัญา ปณิธาน และ วิสยัทศัน ์ 

ของมหาวิทยาลยัศิลปากร 



กิจกรรมของ อพ.สธ. ท่ีมหาวิทยาลยัมีการด าเนินงานแลว้  

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร  

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร  

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร  



ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ จาก อพ.สธ. 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลยั 

มีการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. 

ระยะ 5 ปีที่หก – มศก. 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลยั 

สามารถด าเนินงานเพิ่มเตมิ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

ตวัอย่างการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เช่น 

-ยงัไม่มีการด าเนินงานในกิจกรรมน้ี 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

(กรณีท่ีมหาวิทยาลยัมีพ้ืนท่ีป่าธรรมชาต/ิป่าดั้งเดิม 

โดยไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ี)  

   - ท าขอบเขตพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร 

   - การส ารวจ ท ารหสัประจ าตน้ไม ้ค่าพิกดัของ

ทรพัยากรชีวภาพอ่ืนๆ (เช่น สตัว ์จุลินทรีย)์ ค่าพิกดั

ของทรพัยากรกายภาพ (เช่น ดิน หิน แร่ธาตุต่างๆ 

คุณภาพน ้า คุณภาพอากาศ) รหสัพิกดั เพื่อรวบรวม

เป็นฐานขอ้มลู 

   - การส ารวจเก็บขอ้มลูภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

วฒันธรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รพัยากร

กายภาพและชีวภาพในพื้ นท่ี 



ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ จาก อพ.สธ. 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัมีการด าเนินงาน  

ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก - มศก. 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลยั 

สามารถด าเนินงานเพิ่มเตมิ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร  

ตวัอย่างการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น 

-  ยงัไม่มีการด าเนินงานในกิจกรรมน้ี 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม

ทรพัยากร  

*การส ารวจและเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้ง 3 

ฐาน คือ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและ   

ภมิูปัญญา (สามารถด าเนินการไดใ้นพื้ นท่ีของ

มหาวทิยาลยัและพื้ นท่ีชุมชนรอบๆ ท่ีตั้งของ

มหาวทิยาลยั ภายในรศัมี 50 กิโลเมตร) 



ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ จาก อพ.สธ. 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัมีการด าเนินงาน  

ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก - มศก. 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลยั 

สามารถด าเนินงานเพิ่มเตมิ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร  

ตวัอย่างการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น 

-ยงัไมม่ีการด าเนินงานในกิจกรรมน้ี 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร  

- งานขยายพนัธุพ์ืช /สตัว ์

- การด าเนินงานในรปูของสวนพฤกษศาสตร ์

สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลกูพืช

ในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานขอ้มลู ท่ี

สามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต 

- การปลกูรกัษาพนัธุกรรมพืชท่ีส ารวจและเก็บ

รวบรวมไดจ้ากการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 2 

บนัทึกผลการเจริญเติบโต งานจดัท าแผนท่ีตน้

พนัธุกรรมและท าพิกดัตน้พนัธุกรรม 

 



ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ จาก อพ.สธ. 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัมีการด าเนินงาน  

ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก - มศก. 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลยั 

สามารถด าเนินงานเพิ่มเตมิ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

ตวัอย่างการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น 

- นวตักรรมเชิงสรา้งสรรคส์ าหรบัการจดันิทรรศการดิจิทลั

มรดกจากสมุนไพรไทย 

- การศึกษาลกัษณะทางพนัธุกรรมของสม้แกว้ : สม้พื้ นเมือง

ในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

- การศึกษาดีเอ็นเอบารโ์คด้ของพืชสมุนไพรในบญัชียาหลกั

แหง่ชาติ 

- การจดัท าดีเอ็นเอบารโ์คด้ของพืชพิษและพฒันาวธีิการ

วนิิจฉยัแยกพืชพิษดว้ยเทคนิควเิคราะห ์Bar-HRM  

- การศึกษาดีเอ็นเอบารโ์คด้ของสมุนไพรไทยต ารบัยาผสม

ส าหรบัอาการทางสติูศาสตรน์รีเวชวทิยา 

- การพฒันารปูแบบการจดัการแหล่งเรียนรูพ้นัธุไ์มส้ าคญั

จากพื้ นท่ีสามวงั จงัหวดัเพชรบุรี 

- การศึกษาจุลินทรียใ์นดินป่าและป่าชายเลนฟ้ืนฟเูขตจงัหวดั

เพชรบุรีและประจวบคีรีขนัธ ์

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละ 

ใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

 - การจดัการพื้ นท่ีเพื่อการอนุรกัษ์และ

พฒันา เชน่ ศูนยเ์รียนรูต้า่งๆ ซ่ึงเป็น

ศนูยฯ์ ตวัอยา่งเพื่อการเรียนรูก้ารใช้

ประโยชน์ทรพัยากรอยา่งยัง่ยืน และ

สามารถใชป้ระโยชน์ใหเ้ป็นศนูย์

ฝึกอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนใน

กิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. 



ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ จาก อพ.สธ. 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัมีการด าเนินงาน  

ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก - มศก. 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลยั 

สามารถด าเนินงานเพิ่มเตมิ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร  

ตวัอย่างการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น 

-ยงัไม่มีการด าเนินงานในกิจกรรมน้ี  

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร  

- จดัท าศนูยข์อ้มลูทรพัยากร (โดยน าขอ้มลูท่ี

ไดจ้ากการส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรพืช 

และทรพัยากรต่างๆ เชน่ ขอ้มลูการปลกู

รกัษา ขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ ขอ้มลู

วฒันธรรมและภมิูปัญญา ขอ้มลูพนัธุไ์มจ้าก

โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

เป็นตน้) 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

ตวัอย่างการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น 

- ไม่มีการด าเนินงานในกิจกรรมน้ี - 



ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ จาก อพ.สธ. 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัมีการด าเนินงาน  

ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก - 

มศก. 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลยั 

สามารถด าเนินงานเพิ่มเตมิ 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการ

อนุรกัษท์รพัยากร  

ตวัอย่างการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น 

- พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยา  

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการ

อนุรกัษท์รพัยากร  

 - สมคัรสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

ในนามมหาวทิยาลยัศิลปากร   

 - งานพิพิธภณัฑ ์(เป็นการขยายผลการ

ด าเนินงานเพื่อเสริมสรา้งกระบวนการเรียนรูไ้ปสู่

ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น งาน

พิพิธภณัฑพ์ืช/สตัว/์วฒันธรรมและภมิูปัญญา ฯลฯ, 

งานพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน และนิทรรศการถาวรต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรต่างๆ เป็นตน้) 



ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ จาก อพ.สธ. 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัมีการด าเนินงาน  

ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก - 

มศก. 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลยั 

สามารถด าเนินงานเพิ่มเตมิ 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการ

อนุรกัษท์รพัยากร  

ตวัอย่างการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น 

- โครงการจดัท าสมุดภาพ “ตามรอยรอ้ยเร่ืองราวพิธี

บชูาตน้ไม ้ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั” 

- การเขา้ร่วมจดันิทรรศการในงานประชุมวชิาการและ

นิทรรศการ อพ.สธ. 

- การจดัท าเว็บไซต ์อพ.สธ.-มหาวทิยาลยัศิลปากร 

- การสนับสนุนการท างานของเครือข่าย C- อพ.สธ. 

โดยเป็นประธานเครือข่าย อพ.สธ.-สกอ. ภาคกลาง

ตอนล่าง        

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร  

- ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

- สนับสนุนโรงเรียนสมคัรเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงาน 

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

- สนับสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ 

อพ.สธ. ในงานส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

- หากทางมหาวทิยาลยัมีการด าเนินงานโครงการพฒันาผลิตภณัฑ/์

สรา้งนวตักรรมต่างๆ/เคร่ืองมือหรืออุปกรณต์น้แบบ เสนอให้

มหาวทิยาลยัจดัท าโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูต่้างๆ ใหแ้ก่ชุมชนเพื่อ

การพฒันาและสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนหรือทอ้งถ่ิน  

*กลุ่มเป้าหมาย ในการฝึกอบรมต่างๆ น้ันตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีร่วม

สนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

  * อปท./ส านักงานเขต ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกในงานจดัท าฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

  * โรงเรียน ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

  หมายเหต:ุ หากยงัไม่ไดส้มคัรสมาชิกขอใหส้มคัรเป็นสมาชิก        



ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ จาก อพ.สธ. 

*เสนอแนะใหค้ดัเลือกทรพัยากร (กายภาพ/ชีวภาพ) ท่ีมีศกัยภาพของมหาวิทยาลยั 

อาจคดัเลือกจากทรพัยากร (กายภาพ/ชีวภาพ) เด่นของทอ้งถ่ินภายในชุมชนรอบๆ 

มหาวิทยาลยั โดยชุมชนท่ีด าเนินงานดว้ยน้ันตอ้งเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในการ

จดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน โดยนักวิจยั/อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัสามารถเขา้ร่วมเป็น

คณะท างานของ อปท. เพื่อท างานบรูณาการร่วมกนัและตอบโจทยข์องทอ้งถ่ิน 



การส่งแผนปฏิบัติงานของหนว่ยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ      
                        (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)   
                   ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
  ๑. อพ.สธ. พิจารณาเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบ    
  แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ 
  ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. 
  ๒. อพ.สธ. ทูลเกล้าฯ ถวาย กราบทูลให้ทรงทราบและ 
   ให้มีพระราชวินิจฉัย   
  ๓. อพ.สธ. ท าหนังสือแจ้งผลการจัดระดับคะแนน 
     แผนปฏิบัติงาน/ โครงการต่าง ๆ  ไปยังส านักงบประมาณ 
      /แหล่ง ทุนต่าง ๆ ต่อไป  



 งานที่อยู่ในกรอบแผนแม่บทซึ่งใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน เช่น 

 งบการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 งานที่ไม่ใช้งบประมาณเพิ่มเติมสามารถน ามาสนองพระราชด าริ  

 งานจากแหล่งทุนอื่น ๆ เช่น วช. สกว. สกอ. BEDO อปท. จังหวัด ภาคเอกชน ฯลฯ 

  สามารถลงในกรอบแผนแม่บทได้ ถ้ามีแนวทางสอดคล้อง
กับกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจากแหล่ง
ทุนและได้รับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการด าเนินงาน 

    หรือคณะท างาน อพ.สธ.ของหน่วยงานนั้น  







 



ขยายเวลาถึง 30 เมษายน 2562 



มหาวิทยาลยั/ 

สถาบนัการศึกษา 

ชุมชน เยาวชน 

อพ.สธ. 

หน่วยงานท่ีรว่ม

สนองพระราชด าริ 

เทศบาล/อบต. 

สมาชิกงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

สถาบนัการศึกษา 

(โรงเรียน/กศน.) 

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 



หน่วยงานรว่มสนองพระราชด าร ิ

โดยพระราชานุญาต 

G1 
กลุ่มความมัน่คงทางทรพัยากร 

G2 
กลุ่มสรา้งจติส  านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

G3 
กลุ่มส่วนราชการที่เก่ียวกบัทรพัยากร 

G4 
กลุ่มการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร 

G5 
กลุ่มมหาวิทยาลยัที่รว่มสนองพระราชด าริ 

G6 
กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัราชมงคล 

G7 
กลุ่มนโยบายในเร่ืองของทรพัยากร 

G8 
กลุ่มจงัหวดัที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

G9 
กลุ่มหน่วยงานสนบัสนุน 

G10 
กลุม่ภาคเอกชนและมูลนิธิ 



 



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั 

*ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.  
5 มหาวิทยาลัย 

ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. 

*ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 ภาคกลาง-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคใต้-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  



แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั 



 

แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - จงัหวดั 



 

แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าร ิอพ.สธ. - สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 



 

แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. – ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 



 

แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. – กศน. 



 

แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าร ิอพ.สธ. - หน่วยงานสนองพระราชด าริ 



 ตามที่ไดมี้การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อพ.สธ.-สกอ.) ครั้งท่ี 

1/2561 ในวนัจนัทรท์ี่ 12 กุมภาพนัธ ์2561 ท่ีผ่านมานั้น 



 อพ.สธ. ไดแ้จง้ที่ประชุมถึงนโยบายใหท้างสถาบันแม่ข่าย ของเครือข่ายเชิง

ประเด็น อพ.สธ. ส  านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่าย C อพ.สธ.- สกอ.) 

และน าเสนอใหแ้ม่ข่ายทั้ง 9 แห่งสมัครเขา้เป็นศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. และมีงาน

ฝึกอบรม อพ.สธ. อยูใ่นโครงสรา้งศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.  



 ในขณะเดียวกันลูกข่ายของแต่ละเครือข่าย C อพ.สธ.- สกอ. นั้น สามารถเป็น

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.และมีงานฝึกอบรมไดต้ามความพรอ้มของแต่ละมหาวิทยาลัย

เครือข่าย  



 โดยมีวิทยากรที่ไดร้บัการฝึกอบรมจาก อพ.สธ. และผ่านการสอบเป็นวิทยากร 

อพ.สธ. อย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะสามารถฝึกอบรมใหก้ับสมาชิกงานฐานทรัพยากร

ทอ้งถ่ิน และสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ที่มีอยู่ทัว่ประเทศไทย อย่างชา้ภายใน

ปีงบประมาณ 2564  



การด าเนินงานเพ่ือขอเขา้เป็นศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

1. สถาบันแม่ข่ายที่ยังไม่ไดเ้ป็นศูนยป์ระสานงานและด าเนินงานเป็นแหล่ง ฝึกอบรม 

อพ.สธ./มหาวิทยาลยัที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ที่มีความพรอ้ม ขอใหส้มัคร

เขา้มาเป็นศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. และใหมี้งานฝึกอบรม อพ.สธ. เกิดข้ึนใน

ปีงบประมาณ 2564 



2. ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. โดยมีงานฝึกอบรม อพ.สธ. นั้นควรมีอัตราจา้งบุคลากร     

ที่รวมทั้งพนักงานเจา้หนา้ท่ีท่ีจะเป็นวิทยากรประจ  าศูนยฯ์ โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลยั เพื่อตอบสนองตอ่พนัธกิจและหนา้ที่หลกัของมหาวิทยาลยั (การบริการ

วิชาการ) 

การด าเนินงานเพ่ือขอเขา้เป็นศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 



3. ขอใหบุ้คลากรในขอ้ 2 ผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตรของ อพ.สธ. ท่ีจดัใหมี้ข้ึนตาม

ก าหนดการในแต่ละปี (โดยประมาณครั้งละ 5 วัน โดยที่สามารถเขา้รบัการอบรมได้

มากกว่า 1 ครั้ง) ภายหลังการอบรม วิทยากรจะเขา้รับการสอบเพื่อผ่านหลักสูตรน้ี

และพิจารณาจาก อพ.สธ. เพื่อใหไ้ดร้ับใบประกาศเพื่อเป็นวิทยากรประจ  างาน

ฝึกอบรมที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ด  าเนินงานฝึกอบรมตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงคข์อง อพ.สธ.  และวิทยากรเหล่าน้ีจะเขา้มารบัการฝึกอบรมตามหลกัสูตร

และเพิ่มพูนความรูท้ี่ปรบัปรุงกับ อพ.สธ. ตามระยะเวลาที่ อพ.สธ. แจง้ไปยงัศูนยฯ์ 

ตอ่ไป) 

การด าเนินงานเพ่ือขอเขา้เป็นศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 



4. ขอใหก้ระบวนการดงักล่าว (ตั้งแต่ขอ้ท่ี 1-3) ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จตามเป้าหมาย

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปิดด าเนินการในรูปแบบของงานฝึกอบรม 

อพ.สธ. ไดใ้นตน้ปีงบประมาณ 2564 

การด าเนินงานเพ่ือขอเขา้เป็นศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 



-รา่ง- 
 

ตวัอยา่งโครงสรา้ง 
 

ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
  

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลยั..... 



หลกัการและเหตผุล 

มหาวิทยาลยั......ไดเ้ขา้ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ....................... ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ี

...................โดยไดด้ าเนินงานตามแมบ่ท อพ.สธ. มหาวิทยาลยั.... ตามแนวทาง

การด าเนินงาน อพ.สธ. ใน 3 กรอบการด าเนินงาน 8 กิจกรรม ไดแ้ก่ 



กรอบการเรียนรูท้รพัยากร 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

กรอบการใชป้ระโยชน ์

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศนูยข์อ้มลูทรพัยากร 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

กรอบการสรา้งจติส านึก 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร 



 เพื่อเป็นการด าเนินงานสนองพระราชด าริใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ 

อพ.สธ. ในกลุ่มมหาวิทยาลัย กลุ่ม G5 กลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ และกลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฎัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล ซ่ึงมีพันธกิจเก่ียวขอ้งกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

หลกัการและเหตผุล 



 โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยทอ้งถ่ินท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่

ประเทศ จะไปสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(อปท.) ซ่ึงมีการประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานในสถานศึกษาในการ

เป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ อปท. ในการเป็นสมาชิกใน

งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

หลกัการและเหตผุล 



 โดยใช้งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ซ่ึงเป็นพันธกิจของทาง

มหาวิทยาลยั ใชค้วามเชี่ยวชาญในแต่ละคณะ/สาขา ใชพ้ื้ นท่ีชุมชนทอ้งถ่ินเป็น

พื้ นท่ีเป้าหมาย (area based) ในการจดัการเรียนการสอนเชิงปฏิบติังานพื้ นท่ี

ชุมชนท้องถ่ิน การรับปัญหาจากชุมชนท้องถ่ินเพื่อสร้างโจทย์วิจัย และใช้

กระบวนการวิจัยตอบโจทย์วิจัยใหก้ับชุมชนท้องถ่ินได้ งานบริการวิชาการ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนทอ้งถ่ิน และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

หลกัการและเหตผุล 



 ท่ีผ่านมาทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด

นโยบายใหม้หาวิทยาลยัท่ีเป็น เครือข่าย C อพ.สธ. ของ สกอ. เพื่อใหเ้กิดการ

ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริไดอ้ย่างคล่องตัว 

และเป็นไปตามเป้าหมาย ทาง อพ.สธ. มีนโยบายใหม้หาวิทยาลัยแม่ข่ายจดัตั้ง

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ส่วนลูกข่ายบางส่วนท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานอยู่แลว้

สามารถด าเนินงานฝึกอบรมเพิ่มเติม 

หลกัการและเหตผุล 



เป้าหมายและวตัถุประสงค ์

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 

2. เพื่อจัดตั้ งเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย.. . . . . . . . . . . . 

ด าเนินงานประสานงานเพื่อขบัเคล่ือนงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ทั้ง

ภายในหน่วยงาน (ระหว่างคณะเชิงบูรณาการ) และระหว่างหน่วยงาน

ภายนอก ในภาค..........................................................(ตามเครือข่าย C 

อพ.สธ.- สกอ.) 



เป้าหมายและวตัถุประสงค ์

3. เป็นศูนย์ขอ้มูล 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐาน

ทรัพยากรชีวภาพ และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา ในเขตภาค

.........................................................(ตามเครือขา่ย C อพ.สธ.-สกอ.) 

 

4. เพื่อด าเนินงานจัดฝึกอบรมวิทยากรในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

อพ.สธ. ด าเนินการตามกรอบนโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. ขยาย

ผลในการสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรไดต่้อไป 



เป้าหมายและวตัถุประสงค ์

5. เพื่อด าเนินงานจดัฝึกอบรมวิทยากรในงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. 

ด าเนินการตามกรอบนโยบายในการชว่ยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการ

สรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรไดต่้อไป 

 

6. ใช้พันธกิจของมหาวิทยาลัย...... .... เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรพัยากรอยา่งยัง่ยนืของชุมชนทอ้งถ่ิน 

 

ฯลฯ  



พนัธกิจ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 

2. เพื่อประสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

(อพ.สธ.) ในภาค..........................................................(ตามเครือข่าย C 

อพ.สธ.- สกอ.) 

 

3. จดัท าฐานขอ้มลูทรพัยากรทอ้งถ่ินในเขตภาค...................................... (ตาม

เครือขา่ย C อพ.สธ.- สกอ.) 



พนัธกิจ 

4. อบรมครู เพื่อสรา้งและพฒันาบุคลากรท่ีจะไปด าเนินงานสรา้งจิตส านึกใน

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดว้ยกระบวนการงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน อพ.สธ. 

 

5. อบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อสรา้งและพัฒนาบุคลากรท่ีจะไปด าเนินงาน

สรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรดว้ยกระบวนการงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. 



พนัธกิจ 

6. ใชพ้นัธกิจของมหาวิทยาลัย...............ดา้นการเรียนการสอน งานวิจยั งาน

บริการวิชาการ และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน ในพื้ นท่ี อปท. เป้าหมาย และพัฒนา

ผลิตภณัฑจ์ากฐานชีวภาพท่ีน าไปสู่ผลิตภณัฑท่ี์มีมาตรฐาน สรา้งรายไดใ้หก้บั

ชุมชนทอ้งถ่ิน 



โครงสรา้งหน่วยงาน 

 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลยั................................ (อพ.สธ. – ....ชื่อยอ่

หน่วยงาน.....) สนองพระราชด าริโดยมหาวิทยาลัย.......................... เป็น

หน่วยงานท่ีจดัตั้งขึ้ นตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั...........ผ่านการพิจารณา

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย...................โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ 

เป็นผูก้ ากับดูแล และมีผูอ้ านวยการศูนย์ฯ เป็นผูร้ับผิดชอบมีการจัดท าแผน

งบประมาณท่ีเป็นงบปกติผนวกเขา้กบัแผนแมบ่ทและแผนปฏิบติังาน อพ.สธ.  



โครงสรา้งหน่วยงาน 

มีโครงสรา้งการบริหารงานออกเป็น 3 ส านักงาน ไดแ้ก่  

• ส านักงานประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) - มหาวิทยาลยั...................  

• ส านักงานฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเ น่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) - มหาวิทยาลยั...................  

• ส านักงานอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) - มหาวิทยาลยั 



ส านักงานประสานงานโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช  

อพ.สธ. – มหาวิทยาลยั......................... 

 มีหน้า ท่ีในการประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานภายในของ

มหาวิทยาลยัในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. รวมทั้งประสานงานกบัหน่วยงาน

ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ภายนอกมหาวิทยาลยั รวมทั้งเครือข่ายโรงเรียน

สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และเครือข่ายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ท่ีสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. ในภาค.............. 

เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามกรอบนโยบายของ อพ.สธ. 



ส านักงานฝึกอบรมโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช 

อพ.สธ. – มหาวิทยาลยั.......................... 

 มีหน้าท่ีเป็นหน่วยอบรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

และงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. ใหก้บัครอูาจารยข์องโรงเรียนสมาชิกงาน

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน อพ.สธ. และบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ท่ีสนองพระราชด าริในงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. รวมทั้งเป็นพี่เล้ียงใน

การบริหารจดัการฐานขอ้มลูทรพัยากรทอ้งถ่ินใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

และจงัหวดั 



ส านักงานอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากรโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) - มหาวิทยาลยั...................  

 มีหน้าท่ีในการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากร โดยการวิเคราะห ์

สังเคราะห์ผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งหน่วยงานเครือขา่ยต่างๆ ในภมิูภาค เพื่อวางแผนในการพฒันาทรพัยากร

สู่การใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนื 



ส านักงานอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากรโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) - มหาวิทยาลยั...................  

 ประสานงานก าหนดในการใช้พันธกิจของมหาวิทยาลัยสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ. เพื่อวิจัยพัฒนา บริการวิชาการ น าไปสู่การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน โดยการสรา้ง/ระดมเครือข่ายคณาจารย ์

ผูเ้ช่ียวชาญจากทุกส านักวิชาของมหาวิทยาลยั...... รวมทั้งนักวิจยัจากภายนอกท่ี

เกี่ยวขอ้งมาร่วมด าเนินการในพื้ นท่ีชุมชนทอ้งถ่ินเป้าหมาย (อปท.) 



แผนผงัโครงสรา้งการบริหารงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลยั............................ 

คณะกรรมการบริหารศนูย์

ประสานงาน  

อพ.สธ.- มหาวิทยาลยั.......... 

ผูอ้  านวยการศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลยั.................. 

รองผูอ้ านวยการศนูยป์ระสานงานโครงการ

อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย 

มหาวิทยาลยั.................. 

หวัหนา้ส านกังานฝึกอบรม 

อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั........... 

หวัหนา้ส านกังานประสานงาน  

อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั........... 

หวัหนา้ส านกังานอนุรกัษแ์ละใช้

ประโยชนท์รพัยากร อพ.สธ. - 

มหาวิทยาลยั........... 



 บุคลากรประจ าศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยั คือ ผู ้

ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยั ส่วนการด าเนินงานของศูนยฝึ์กอบรม 

อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรประจ าในต าแหน่งวิทยากร อย่าง

น้อย 5 อตัรา 

แผนอตัราก าลงับุคลากรเพ่ือปฏิบตังิาน 



 วิทยากรจะต้องผ่านการฝึกอบรมวิทยากรในงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. รวมทั้งผ่านการทดสอบจาก 

อพ.สธ. จนไดร้ับใบประกาศก่อน จึงจะไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรประจ าศูนย์

ฝึกอบรม อพ.สธ. – มหาวิทยาลยั เพื่อด าเนินงานตามพนัธกิจตามเป้าหมายได้

ต่อไป 

แผนอตัราก าลงับุคลากรเพ่ือปฏิบตังิาน 



แผนงบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

1. บุคลากร         

2. สาธารณูปโภค         

3. ค่าใชส้อย         

4. ครุภณัฑ ์         

....         

รวม         



แผนปฏิบตังิาน (ปีงบประมาณ 2561 เดือน มี.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั เดือน 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

                        

                        

                        

                        



เว็บไซต ์อพ.สธ. 



ติดต่อประสานงาน 
 ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ ์เจริญทรัพย์ 

เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 
รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ ฝ่ายวิชาการ. 

piyarat.rspg@gmail.com 




