แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)

อพ.สธ.-มศก.

แผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

F1A2 การเก็บรวบรวมพันธุพ์ ืชในพื้นที่ชุ่มน้้าและปุาชาย
เลน ในเขตพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
โครงการย่อย :
ความหลากหลายของพรรณไม้น้าในเขื่อนแก่ง
กระจาน

รวม 1 โครงการ
F2A4 โครงการอนุรักษ์ปุาชายเลนวัดเขาไกรลาส

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
2555
เป้าหมาย
2556
เป้าหมาย
2557
เป้าหมาย
2558
เป้าหมาย
2559
เป้าหมาย

หมายเหตุ

- แม่น้าเพชรบุรี
- แม่น้าปราณบุรี
- เขื่อนแก่งกระจาน
ในเขตพื้นที่อทุ ยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน
- อุทยานแห่งชาติ
เขาสามร้อยยอด
- กลุ่มเกาะทะลุ
เกาะสิงห์ เกาะสังข์
จ.ประจวบฯ
- ชายหาดบ่อนอก
จ.ประจวบฯ
- แนวปะการัง นอก
หาดบ้านกรูด จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์

200,000

1. เพื่อรวบรวม
พันธุ์พืชในพื้นที่
ชุม่ น้้าและปุา
ชายเลน จ.
เพชรบุรี และจ.
ประจวบฯ
2. เพื่อ
จัดเตรียมข้อมูล
ส้าหรับ
จัดแสดงชนิด
พันธุ์พืชใน
พิพิธภัณฑ์
ท้องถิน่ อ.หัวหิน
จ.ประจวบฯ

1) งบประมาณด้าเนินงาน 2 ปี (2556-2557) เป็นเงิน
200,000 บาท
2) แหล่งทุน : กองทุนสมเด็จพระเทพฯ
3) ด้าเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของกรมปุาไม้และกรม
อุทยานสัตว์ปุา
4) การด้าเนินการในพื้นที่ขา้ งต้น ต้องมีเอกสารยืนยัน
อนุญาตให้ปฏิบัตกิ ารในพื้นที่อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
5) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะสัตวศาสตร์ฯ

อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

300,000

เพื่อศึกษาการ
ฟื้นฟูและ
พัฒนาพื้นที่ปาุ
ชายเลนวัดเขา
ไกรลาส ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน

1) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
ชมรมพิทักษ์หัวหินในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
2) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะสัตวศาสตร์ฯ

1

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

อพ.สธ.-มศก.
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
2555
เป้าหมาย
2556
เป้าหมาย
2557
เป้าหมาย
2558
เป้าหมาย
2559
เป้าหมาย
250,000

เพื่อศึกษาฤทธิ์
และกลไกการ
ออกฤทธิ์ของ
เปลือกผลพืช
สมุนไพรสกุล
Citrus และ
สมุนไพรที่ใช้
เป็นสารปูองกัน
และก้าจัดแมลง
(Insecticides)
ที่มีต่อการ
เจริญเติบโตของ
วัชพืชแหน

F2A4 ฤทธิแ์ ละกลไกของสารสกัดพืชสมุนไพรที่มผี ลต่อ
การเจริญเติบโตของวัชพืชแหน (ปีที่ 2)

จ.นครปฐม

F2A4 การวัดปริมาณ flavonoids และ limonin ใน
สารสกัดพืชในสกุล Citrus โดยใช้
high-performance liquid chromatography

จ.นครปฐม

50,000

เพื่อวัดปริมาณ
flavonoids
และ limonin
ในสารสกัด
เปลือกพืชใน
สกุล Citrus 4
ชนิด ได้แก่ ส้ม
โอ
ส้มเขียวหวาน
มะกรูดและ
มะนาว
เปรียบเทียบ
กับการออก
ฤทธิ์ในการฆ่า
หอยเชอรี่

F2A4 ฤทธิใ์ นการฆ่าหอยเชอรีข่ องสารสกัดจากผลมะกรูด จ.นครปฐม

338,300

เพื่อศึกษาฤทธิ์
ฆ่าหอยเชอรี่
(molluscicidal
activity) ของ
สารสกัดด้วย
เมทานอลจาก
ผลมะกรูด

หมายเหตุ
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
2) แหล่งทุน : สถาบันวิจยั ม.ศิลปากร
3) ผู้วจิ ยั : นุชนาฎ กิจเจริญ (40%), ปัทมวรรณ เผือก
ผ่อง (35%), ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล (25%)

2

1) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
2) แหล่งทุน : เงินกองทุนวิจยั คณะเภสัชศาสตร์ ม.
ศิลปากร
3) ผู้วจิ ยั : ธีรดา แต้โสตถิกลุ (80%),
ปัทมวรรณ เผือกผ่อง (20%)

314,900

เพื่อศึกษาฤทธิ์
ฆ่าหอยเชอรี่
(molluscicidal
activity) ของ
สารสกัดด้วย
เมทานอลจาก
ผลมะกรูด

1) งบประมาณด้าเนินงาน 2 ปี (2557-2558) จ้านวน
653,200 บาท
2) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
3) แหล่งทุนวิจยั : สถาบันวิจยั ม.ศิลปากร
4) ผู้วจิ ยั : ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล (30%), ฉัตชัย
ฉิ่นไพศาล (25%), ปัทมวรรณ เผือกผ่อง (25%),
นุชนาฏ กิจเจริญ (20%)

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

อพ.สธ.-มศก.
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
2555
เป้าหมาย
2556
เป้าหมาย
2557
เป้าหมาย
2558
เป้าหมาย
2559
เป้าหมาย

หมายเหตุ

F2A4 การหาสูตรต้ารับที่เหมาะสมที่สุดของสารสกัด
พื้นที่รับผิดชอบของ
พริกบรรจุในตัวพาชนิดใหม่: ลิโพโซม ไมโคร
อพ.สธ.-มศก.
อิมลั ชัน อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง เพื่อเพิ่มการ
น้าส่งทางผิวหนัง

731,600

เพื่อพัฒนาสูตร
ต้ารับที่เป็นตัว
พาชนิดใหม่
ส้าหรับบรรจุ
สารสกัดพริก
โดยใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ช่วยค้านวณหา
สูตรต้ารับที่
เหมาะสมที่สุด

1) ปีงบประมาณ 2558
2) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
3) แหล่งทุน : สถาบันวิจยั ม.ศิลปากร
4) ผู้วจิ ยั : รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์
ง้าวหิรัญพัฒน์ (50%), รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต
โอปณะโสภิต (30%), นางสาวสุรีวลั ย์ ดวงจิตต์ (20%)
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

F2A4 การพัฒนาอิมลั ชันของน้้ามันร้าข้าวโดยใช้เพกติน พื้นที่รับผิดชอบ
และเซอินเป็นสารก่ออิมลั ชัน
ของ อพ.สธ.-มศก.

437,500

เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เป็นอาหาร
เสริมสุขภาพ
จากน้้ามันร้า
ข้าวที่เตรียมใน
รูปอิมัลชัน
ส้าหรับ
รับประทาน
(oral
emulsions)
โดยใช้เพกติน
และเซอีนเป็น
สารก่ออิมัลชัน
และศึกษา
สมบัติทาง
กายภาพ เคมี
ฟิสิกส์ และ
ความคงตัว
ของผลิตภัณฑ์
ที่พัฒนาขึน้

1) ปีงบประมาณ 2558
2) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
3) แหล่งทุน : สถาบันวิจยั ม.ศิลปากร
4) ผู้วจิ ยั : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์
(45%), รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
(40%), นางสาวมณีรัตน์ จัตตุลาภา (15%)

3

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

อพ.สธ.-มศก.
พื้นที่ดาเนินการ

F2A4 การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนผสมแอลฟาแมง
โกสตินส้าหรับต้านจุลชีพในช่องปาก

พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อพ.สธ.-มศก.

F2A4 การส้ารวจและการจัดท้าฐานข้อมูลด้านพันธุก์ าร
จัดการฟาร์ม และภูมปิ ัญญาที่เกี่ยวข้องในการ
เลี้ยงแพะในเขตพื้นที่ จ.เพชรบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อพ.สธ.-มศก.

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
2555
เป้าหมาย
2556
เป้าหมาย
2557
เป้าหมาย
2558
เป้าหมาย
2559
เป้าหมาย
874,900

100,000

เพื่อส้ารวจ
ข้อมูลด้านพันธุ์
การคัดเลือก
สายพันธุ์รวมทั้ง
ภูมิปญ
ั ญาที่
เกีย่ วข้องกับการ
เลี้ยงแพะในเขต
พื้นที่ศึกษา เพื่อ
ประโยชน์ใน
การคัดเลือก
พันธุ์และเป็น
แนวทางการ
พัฒนาพันธุ์แพะ
ที่เหมาะสมใน
การเลี้ยงของ
เกษตรกรในเขต
พื้นที่ศึกษา

เพื่อพัฒนาเส้น
ใยนาโนที่
เตรียมจาก
ไคโตซานและ
บรรจุสารสกัด
จากเปลือกผล
มังคุดและสาร
แอลฟาแมงโก
สติน เพื่อ
พัฒนาเป็น
แผ่นฟิล์มที่มี
ฤทธิ์ฆ่าเชือ้
จุลชีพในช่อง
ปาก

หมายเหตุ
1) ปีงบประมาณ 2558
2) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
3) แหล่งทุน : สถาบันวิจยั ม.ศิลปากร
4) ผู้วจิ ยั : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา
(40%),รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต
(40%), ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มนฤดี สุขมา (20%)

1) งบประมาณด้าเนินงาน 4 ปี (2556-2559)
2) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะสัตวศาสตร์ฯ
3) แหล่งทุนวิจยั : กองทุนวิจยั และสร้างสรรค์
คณะสัตวศาสตร์ฯ

4

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

อพ.สธ.-มศก.
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
2555
เป้าหมาย
2556
เป้าหมาย
2557
เป้าหมาย
2558
เป้าหมาย
2559
เป้าหมาย
437,500

F2A4 การศึกษาการใช้แปูงข้าวเหนียวด้าเป็นสารก่อ
พื้นที่รับผิดชอบ
อิมลั ชันร่วมในนาโนอิมลั ชันของยาละลายน้้ายาก ของ อพ.สธ.-มศก.

รวม 9 โครงการ
F2A5 การจัดท้าดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรที่พบใน จ.นครปฐม
ประเทศไทยและการพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด

เพื่อศึกษา
ความสามารถ
ในการเป็นสาร
ก่ออิมัลชันร่วม
ของแปูงข้าว
เหนียวด้าพันธุ์
ลืมผัวในต้ารับ
ยาที่เป็นนาโน
อิมัลชันของยา
ละลายน้ยาก

1,000,000 1. เพื่อจัดท้าดี
เอ็นเอบาร์โค้ด
ของพืชสมุนไพร
ที่พบในประเทศ
ไทย ที่มีจ้าหน่าย
ในท้องตลาด
และมีใช้ใน
ต้ารับยาไทย
2. เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลดีเอ็น
เอบาร์โค้ดพืช
สมุนไพรไทย

หมายเหตุ
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
2) แหล่งทุน:สถาบันวิจยั ม.ศิลปากร
3) ผู้วจิ ยั : อาจารย์ ดร.วิภาลักษณ์ ปฐมชัยวิวฒ
ั น์
(50%) รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์
(50%)

1) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
2) แหล่งทุน : สถาบันวิจยั ม.ศิลปากร
3) ผู้วจิ ยั : สรวง รุง่ ประกายพรรณ (50%), วีรยุทธ์ เลิศ
นที (20%), สินธพ โฉมยา (10%), พีรยศ ภมรศิลปธรรม
(10%), บุษบา เผ่าทองจีน (10%)

212,600

F2A5 การพัฒนาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรแบบแสดงสามมิติ พื้นที่รับผิดชอบ

ของ อพ.สธ.-มศก.
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เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลพืช
สมุนไพรใน
ต้ารับยาไทย
ในรูปแบบภาพ
3 มิติหมุนได้
50 ชนิด

1) ปีงบประมาณ 2558
2) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
3) แหล่งทุน : สถาบันวิจยั ม.ศิลปากร
4) ผู้วจิ ยั : ภก.อาจารย์ วรวุฒิ อ่อนเอี่ยม (40%),
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สรวง รุง่ ประกายพรรณ (30%)
อาจารย์ ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม (30%)

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

อพ.สธ.-มศก.
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
2555
เป้าหมาย
2556
เป้าหมาย
2557
เป้าหมาย
2558
เป้าหมาย
2559
เป้าหมาย
350,000

F2A5 โครงการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาระบบสารสนเทศ สวนสมุนไพร
ด้านพืชสมุนไพรเพื่อการเรียนรูแ้ ละการท่องเที่ยว สมเด็จพระเทพฯ

จังหวัดระยอง

F2A5 โครงการจัดท้าฐานข้อมูล อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
- ฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ
- ฐานข้อมูลวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
- ฐานข้อมูลนักวิจยั
- ฐานข้อมูลผลงานวิจยั ที่ร่วมสนองพระราชด้าริ
อพ.สธ.
รวม 4 โครงการ
F3A8 การส้ารวจและการจัดท้าแผนที่พื้นที่ทางทะเล
และชายฝั่ง โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
และการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ร่วมกับการ
ส้ารวจพื้นที่จริง

F3A8 การจัดท้าสื่อ Multimedia ภาพยนตร์
Animation เพื่อการเรียนรู้ การศึกษา และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรม
พืช อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อรวบรวม
และถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่
เกิดจากการ
ด้าเนินโครงการ

เพื่อรวบรวม
และถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่
เกิดจากการ
ด้าเนินโครงการ

เพื่อรวบรวม
และถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่
เกิดจากการ
ด้าเนินโครงการ

500,000 เพื่อให้ได้แผน

- กลุ่มเกาะทะลุ
เกาะสังข์ เกาะสิงห์
จ.ประจวบฯ
- ชายหาดบ่อนอก
จ.ประจวบฯ
- แนวปะการังนอก
หาดบ้านกรูด จ.
ประจวบฯ

พื้นที่รับผิดชอบของ
โครงการ

ที่จ้าแนก
ประเภทถิน่ ที่
อยูอ่ าศัยที่มี
ความละเอียด
สูงส้าหรับการ
วางแผน
จัดการ
ทรัพยากรใน
พื้นที่เปูาหมาย

500,000 เพื่อถ่ายทอด

เพื่อพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
ด้านพืช
สมุนไพรเพื่อ
การเรียนรู้และ
การท่องเที่ยว
เพื่อรวบรวม
และถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่
เกิดจากการ
ด้าเนินโครงการ

หมายเหตุ
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
2) แหล่งทุน : สถาบันวิจยั ม.ศิลปากร
3) ผู้วจิ ยั : วีรยุทธ์ เลิศนที (30%), สินธพ โฉมยา (20%),
อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์ (20%), อิทธิพันธ์ เมธเศษฐ
(15%), ชนิสรา ลือวิพันธ์ (15%)

เพื่อรวบรวม ข้อมูลที่ได้ รวบรวมมาจากการด้าเนินงานในกิจกรรมที่
และถ่ายทอด 1-4
องค์ความรู้ที่
เกิดจากการ
ด้าเนินโครงการ

1) งบประมาณด้าเนินงาน 2 ปี (2556-2557) เป็นเงิน
500,000 บาท
2) แหล่งทุน : กองทุนสมเด็จพระเทพฯ
3) สนับสนุนกิจกรรมที่ 1
4) ด้าเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของกรมปุาไม้และกรม
อุทยานสัตว์ปุา
5) การด้าเนินการในพื้นที่ขา้ งต้น ต้องมีเอกสารยืนยัน
อนุญาตให้ปฏิบัตกิ ารในพื้นที่อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
6) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะสัตวศาสตร์ฯ
1) งบประมาณด้าเนินงาน 4 ปี (2556-2559) เป็นเงิน
500,000 บาท
2) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติในรูปของสื่อ
มัลติมีเดีย
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แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

F3A8 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ.

อพ.สธ.-มศก.
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
2555
เป้าหมาย
2556
เป้าหมาย
2557
เป้าหมาย
2558
เป้าหมาย
2559
เป้าหมาย
ร่วมจัด
นิทรรศการใน
ฐานะ
หน่วยงานที่
ร่วมสนองพร
ราชด้าริ

พื้นที่ที่ อพ.สธ.
ก้าหนด

เพื่อประชา
สัมพันธ์
เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วม
สนอง
พระราชด้าริ
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย

F3A8 การจัดท้าเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หมายเหตุ
เพื่อการจัดนิทรรศการ อพ.สธ. ทุกๆ 2 ปี ในฐานะ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด้าริ

เพื่อประชา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป
สัมพันธ์
เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วม
สนอง
พระราชด้าริ
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

F3A8 โครงการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

อพ.สธ.-มศก.
พื้นที่ดาเนินการ

โรงเรียนในสังกัดกรม
สามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
หมายเหตุ
2555
เป้าหมาย
2556
เป้าหมาย
2557
เป้าหมาย
2558
เป้าหมาย
2559
เป้าหมาย
500,000 1. เพื่อสร้าง
1) งบประมาณด้าเนินงาน 4 ปี (2556-2559)
เครือข่ายการ
2) ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ
อนุรักษ์ฯ ใน
ระดับ
โรงเรียน โดย
มีมศก.เป็น
แม่ขา่ ยใน
การฝึกอบรม
วิทยากร
ท้องถิ่น
มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น และ
นักอนุรักษ์
ท้องถิ่น
2. เพื่อสร้าง
เยาวชนรุน่
ใหม่ที่มี
จิตส้านึกใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

รวม 5 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ
ค้าอธิบายเพิ่มเติม
F: Frame กรอบการด้าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรูท้ รัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส้านึก
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมส้ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพ์ ืช
A7 กิจกรรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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