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แนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการเข้าร่วมสนองพระราชดาริฯ ใน อพ.สธ.
ขั้นที่ 1 การเสนอโครงการเพื่อสนองพระราชดาริฯ ใน อพ.สธ.
1. งานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทาจดหมายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ส่วน
งานทราบและดาเนินการ
2. นักวิจัยที่สนใจเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมสนองพระราชดาริฯ จัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแนวทางการ
ดาเนินงานของ อพ.สธ. (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)
3. นักวิจัยตรวจสอบสถานะพื้นที่ทาการวิจัยว่าเข้าร่วมใน อพ.สธ. แล้วหรือไม่ หากยังไม่เข้าร่วม นักวิจัยต้อง
ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ดาเนินการเข้าร่วมสนองพระราชดาริฯ กับ อพ.สธ. (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ http://www.rspg.or.th/domestic/index.html)
4. นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังกองบริหารงานวิจัยตามระยะเวลาในจดหมายประชาสัมพันธ์ โดย
หัวหน้าส่วนงานลงนามจดหมายนาส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว
หมายเหตุ : นักวิจัยจะต้องส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุน
อื่นๆ ด้วย ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ของกองบริหารงานวิจัยหรือจากแหล่งทุน
ขั้นที่ 2 การดาเนินการเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
1. นักวิจัยดาเนินโครงการวิจัยตามข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย/แหล่งทุน
2. เมื่อครบ 6 เดือน นักวิจัยจัดทารายงานความก้าวหน้า (รายละเอียดเอกสารหมายเลข 2 ; MU-02) ส่งไปยัง
กองบริหารงานวิจัย โดยส่งงานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเล่มรายงาน
จานวน 2 เล่ม และไฟล์รายงานจานวน 1 แผ่น
3. เมื่อครบ 1 ปี นักวิจัยจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (รายละเอียดเอกสารหมายเลข 3 ; MU-03) ส่งไปยังกอง
บริหารงานวิจัย โดยส่งงานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเล่มรายงาน จานวน 2
เล่ม และไฟล์รายงานจานวน 1 แผ่น
กรณีอื่นๆ
1. นักวิจัยต้องการขออนุญาตเข้าพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวน เขต
พื้นที่ของทหาร เขตพื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่นๆ) (ตัวอย่างตามเอกสารหมายเลข 4)
ส่วนงานจัดทาหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ พร้อมแนบรายละเอียดโครงการวิจัย เรียนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัย โดยโปรดระบุรายละเอียดที่ชัดเจนในหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ ดังนี้
1) วันที่ต้องการเข้าพื้นที่
2) สถานที่/พื้นที่ในการดาเนินงาน
3) วัตถุประสงค์ในการเข้าพื้นที่ดาเนินการวิจัย
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4) รายชื่อบุคคลในการเข้าพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี
4.1) บุคคลที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
(กรณีเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโปรดแนบคาสั่งจ้างมาพร้อมด้วย)
4.2) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
*** ทั้งนี้ขอให้นักวิจัยจัดทาหนังสือดังกล่าวส่งมายังกองบริหารงานวิจัยก่อน 15 วันทาการของ
กาหนดการเข้าพื้นที่ และ ก่อน 30 วันทาการหากเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
2. นักวิจัยต้องการเผยแพร่ข้อมูลจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริฯ (ตัวอย่างตามเอกสารหมายเลข 5)
นักวิจัยจัดทาหนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย เรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ส่งไปยังกองบริหาร
งานวิจัย โดยโปรดระบุรายละเอียดของผลงานที่ต้องการเผยแพร่และรูปแบบที่ต้องการเผยแพร่
3. นักวิจัยต้องการใช้ตราสัญลักษณ์ อพ.สธ. (ตัวอย่างตามเอกสารหมายเลข 6)
นักวิจัยจัดทาหนังสือขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ อพ.สธ. เรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ส่งไปยังกอง
บริหารงานวิจัย โดยโปรดแนบสื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ต้องการใช้ตราสัญลักษณ์ อพ.สธ.

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อพ.สธ.
กรุณาติดต่อ นางสาวสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว
โทรศัพท์ : 02-849-6242
โทรสาร : 02-849-6247
E-mail : supranee.lim@mahidol.edu
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1

เอกสารหมายเลข 1

แนวทางการดาเนินงานตามกรอบการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่หก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ข้างต้น จึงกาหนดแนวทางและแผนการดาเนินงานตาม
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่
อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดาเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
โดยที่ อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริจัดทาแผนปฏิบัติงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายใต้ภายแม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตาม
กรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีเฉพาะในส่วนของ
หน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระสาคัญในการดาเนินงาน เช่น พื้ นที่เป้าหมายในการดาเนินงาน วิธีการ
และขั้นตอนการดาเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณใน
การดาเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจาปี/โครงการ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ.ไป
ยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปกปัก
ทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมที่ปกปักรักษาไว้ โดยมีกิจกรรมที่
ดาเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
เป้าหมาย
1.เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ทั้ง หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่มีพื้นที่ป่าดั้งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ แต่จะต้องเป็นพื้นที่
นอกเหนือจากพื้นที่ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือจะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหา
กับราษฎรโดยเด็ดขาด
2. เพื่อร่วมมือกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยที่กรมฯ นาพื้นที่ของกรมฯ
มาสนองพระราชดาริ ตามความเหมาะสม
ตัวอย่างพื้นที่ ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น พื้นที่ป่าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ พื้นที่ป่าที่ชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา พื้นที่ ป่าของสถาบันการศึกษา พื้นที่ป่าของสวน
สัตว์ พื้นที่ป่าของเขื่อนต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ป่าของภาคเอกชนที่
ร่วมสนองพระราชดาริ เป็นต้น
แนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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โดยการด าเนิ น งานในพื้ น ที่ ป กปั ก ทรั พ ยากร ซึ่ ง ทั้ ง นี้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งาน /
คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดารินั้น ๆ โดย อพ.สธ. สามารถเป็น
ผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดาริ สนับสนุนบุคลากร /
นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
แนวทางการดาเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร
1. การทาขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร
2. การสารวจ ทารหัสประจาต้นไม้ ทารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ของ หน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริ
3. การสารวจ ทารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่นสัตว์
จุลินทรีย์
4. การสารวจ ทารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุ ต่าง ๆ คุณภาพน้า
คุณภาพอากาศ เป็นต้น
5. การสารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพและ
ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่
6. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้นที่สถานศึกษา เช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ใน
ระดั บหมู่บ้ าน ตาบล สนับ สนุน ให้ ประชาชนที่อ ยู่ร อบ ๆ พื้น ที่ป กปั กทรั พยากร เช่น มีกิ จกรรมป้อ งกั นไฟป่ า
กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร เป็นต้น
ข้อมูลที่ได้นามารวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือ
เอกชนที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่ไ ด้จากกิจกรรมปกปักทรัพยากร สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่ง านฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
2. กิจกรรมปกปักทรัพยากร ใช้พื้นที่เป็นเป้าหมายในการดาเนินงานในกิจกรรมนี้
3. พื้นที่ที่นามาสนองพระราชดาริในกิจกรรมนี้ ไม่ไ ด้หมายความว่าเป็นการนาพื้นที่นั้นเข้ามาน้อมเกล้าฯ ถวาย
เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. สานักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพื้นที่ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานนั้น ๆ ที่เป็น
เจ้าของ แต่ใช้แนวทางการดาเนินงานในกิจกรรมปกปักทรัพยากร และในอนาคตถ้าหน่วยงานนั้น ๆ มีนโยบายใน
การดาเนิ นการปรั บปรุง หรือ ต้อ งการใช้ พื้น ที่ป กปั ก ทรัพยากร เพื่ อใช้ใ นกิ จกรรมอื่น ๆ ทางหน่ วยงานสนอง
พระราชดาริฯ นั้น ๆ สามารถดาเนินการแจ้งความประสงค์มายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีที่เป็นพื้นที่ล่อแหลมต่อการ
สูญเสียทรัพยากรที่มีค่า อาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัยก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
สาหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
หมู่บ้าน ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่ อส ารวจและเก็บ รวบรวมทรัพ ยากรในพื้ น ที่ ได้ แก่ ทรั พยากรกายภาพ ทรัพ ยากรชีว ภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื้นที่ที่ทราบแน่ชั ดว่ากาลัง จะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เช่นจากป่ า
กลายเป็ น สวน พื้ น ที่ ต ามเกาะต่ า ง ๆ ที่ จ ะกลายสภาพเป็ น พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว พื้ น ที่ ที่ เ ร่ ง ในการสร้ า งถนนและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ให้พิจารณาความ
พร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่เป็นแกนกลางดาเนินงานในแต่ละพื้นที่เป็นสาคัญ
2. เพื่ อส ารวจและเก็บ รวบรวมทรัพ ยากรในพื้น ที่ ได้ แก่ ทรั พยากรกายภาพ ทรัพ ยากรชีว ภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
อาจจะกาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นคนละกับพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช/ทรัพยากรดังในกิจกรรมที่ 1
โดยที่ อพ.สธ. ประสานและร่วมมือกับหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมสารวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองบัญ ชาการตารวจตระเวน
ชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ กาหนดพื้นที่เป้าหมายใน
การดาเนินงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ
อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้ง
ในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการดาเนินงานในพื้นที่เป้าหมายเดิ มให้
แล้วเสร็จเป็นลาดับแรก ก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลาง
ดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของ
หน่วยงานนั้น ๆ โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
แนวทางการดาเนินกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
1. การสารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งพื้นที่ แต่อาจเริ่มต้นในพื้นที่ที่จะมีการ
เปลี่ย นแปลงจากการพัฒ นาหรื อล่อ แหลมต่อการเปลี่ย นแปลงก่อ นเช่น พื้น ที่กาลัง จะสร้า งอ่า งเก็บ น้า สร้า ง
ศูนย์การค้า พื้นที่สร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่าง ๆ พื้นที่สร้างสายไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่ที่กาลังถูกบุก
รุก และในพื้นที่อื่น ๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม
2. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็น ตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมถึง การเก็บตัวอย่าง
ทรัพยากรกายภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
3. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร สาหรับพืชสามารถเก็บเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาหรือมีการเก็บในรูป
เมล็ดในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเก็บต้นพืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในที่ปลอดภัย การเก็บ ชิ้นส่วนพืชที่มีชีวิต (เพื่อ
นามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) และสาหรับทรัพยากรอื่น ๆ (สัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บ
ตัวอย่างมาศึกษาและขยายพันธุ์ต่อไปได้ ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
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หมายเหตุ
ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี้ สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล
ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และนาทรัพยากรที่เก็บรวบรวมได้ไปดาเนินงานในกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และนาไปสู่การดาเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อนาทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อนามาใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ใน
กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ทาการคัดเลือกมาเพื่อดาเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดยการนาพันธุกรรม
ทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ์ ปลูก เลี้ยง และขยายพันธุ์เพิ่มในพื้นที่ที่ปลอดภัย เรียกว่าพื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร
2. ส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่เแหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ (ex situ)ทั้งในแปลง
เพาะขยายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่
มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศ พื้นที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร สวนสัตว์ฯ พื้นที่จังหวัด พื้นที่
สถาบันการศึกษาที่นาเข้าร่วมสนองพระราชดาริ เป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ป่าชุมชนที่ร่วม
สนองพระราชดาริและยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่อ และสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการฯ ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมต่าง ๆ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา เก็บในรูปสารพันธุกรรม
หรือ ดีเอ็นเอ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
โดยที่ อพ.สธ. ดาเนินการประสานงาน สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
เช่น จังหวัดต่าง ๆ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ กรม
วิช าการเกษตร สถาบั นการศึ ก ษาต่ าง ๆ ฯลฯ ก าหนดพื้ น ที่เ ป้ าหมายในการด าเนิ นงานส ารวจเ ก็ บรวบรวม
ทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปี
เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องวิธีการและ
ขั้นตอนการดาเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการดาเนินงานในพื้นที่เป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นลาดับ
แรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางดาเนินงานในพื้นที่
รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
1. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่าพันธุกรรมพืช มี
แนวทางดาเนินงานคือ สารวจสภาพพื้นที่และสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์พืช งาน
ปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทาแผนที่ต้นพันธุกรรมและทาพิกัดต้นพันธุกรรม
2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ
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3. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของธนาคารพันธุกรรม
ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์
4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อ ศึกษา
สูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และใน
ไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น
6. การด าเนิ น งานในรู ป ของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุ กขชาติ สวนสาธารณะต่ า ง ๆ การปลู กพื ช ใน
สถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ
ให้ดาเนินการให้มีสถานที่เพาะเลี้ยงหรือห้องปฏิบัติการที่จะเก็บรักษา เพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย โดยมีแนวทางการดาเนินงานคล้ายคลึงกับการดาเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น
หมายเหตุ
ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรม
ที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และนาไปสู่การดาเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
2. กรอบการใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ ใน
อพ.สธ. ทั้ง ในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออานวย
ประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดาริ โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่น ๆ ที่สารวจเก็บรวบรวมและปลูก
รักษาไว้ จากกิจกรรมที่ 1-3
2. เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและดาเนินการวิจัยศั กยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ
นาไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ ตามแนวพระราชดาริ และมีแนวทางนาไปสู่การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
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โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และทาหน้าที่เป็นแกนกลางในการดาเนินงาน
ด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง กรมป่าไม้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ โดยกาหนดพื้นที่เป้าหมายและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการดาเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบ
แผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้ง วางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาติในดิน คุณสมบัติของน้า ฯลฯ จากแหล่งกาเนิดพันธุกรรมดั้งเดิม
ของพืชนั้น ๆ
2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของทรัพยากรชีวภาพที่
คัดเลือกมาศึกษา
3. การศึ กษาด้า นโภชนาการ องค์ ประกอบของสารส าคั ญ เช่น รงควัตถุ กลิ่น สารสาคั ญ ต่ าง ๆ ใน
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ที่เป็นเป้าหมาย
4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติ ในพันธุกรรมพืชที่ไ ม่
เคยศึกษามาก่อน และการขยายพัน ธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพันธุกรรมพืชที่ไ ม่ เคยศึกษามาก่อน รวมถึง
การศึกษาการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
5. การศึกษาการจาแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อนาไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์
เพื่อเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ไว้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
6. การจัดการพื้นที่ที่กาหนดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง
เพื่อการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งศูนย์ฯ เหล่านี้สามารถ
ใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.
ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของ อพ.สธ. เริ่มดาเนินการใน 6 ศูนย์
ของ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่
1) ศู น ย์เ รีย นรู้ อ นุ รัก ษ์ พั ฒนา และใช้ป ระโยชน์ ทรั พยากรอย่า งยั่ ง ยืน สู่ เ ศรษฐกิ จพอเพี ย ง
อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
2) ศู น ย์เ รีย นรู้ อ นุ รัก ษ์ พั ฒนา และใช้ป ระโยชน์ ทรั พยากรอย่า งยั่ ง ยืน สู่ เ ศรษฐกิ จพอเพี ย ง
อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี
3) ศู น ย์เ รีย นรู้ อ นุ รัก ษ์ พั ฒนา และใช้ป ระโยชน์ ทรั พยากรอย่า งยั่ ง ยืน สู่ เ ศรษฐกิ จพอเพี ย ง
อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
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4) ศูนย์เ รียนรู้ อนุรั กษ์ พั ฒนา และใช้ป ระโยชน์ท รัพยากรอย่างยั่ง ยืน สู่เศรษฐกิจพอเพีย ง
อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (พื้นที่สนองพระราชดาริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพ
ไทย)
5) ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก (พื้นที่สนองพระราชดาริของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
6) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(พื้ น ที่ ส นองพระราชด าริ ข องมู ล นิ ธิ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากร ทะเลสยาม และพื้ น ที่ ส นองพระราชด าริ ข องจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศ โดยศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดา ร่วมกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ บันทึกข้อมูลของการสารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรักษ์ และ
การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูลต่าง ๆ จากการทางานในกิจกรรมต่าง ๆ
ของ อพ.สธ. โดยทาการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่ว ประเทศ
โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
2. เพื่อให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั้น เป็นข้อมูลเพื่อนาไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และทรัพยากรต่าง ๆ
โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา แต่งตั้งคณะทางาน ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนาการทาศูนย์ข้อมูลฯ กาหนดรูปแบบ
ในการทาฐานข้อมูล โดยกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงาน
ร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
1. อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ จัดทาฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรม
สาหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการ
สารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์
2. นาข้อมูลของตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริองค์กรอื่น เช่น
กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ.
3. นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการปลูกรักษา
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญา ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลทรัพยากร เพื่อการประเมินคุณค่าและนาไปสู่การวางแผนพัฒนา
พันธุ์พืชและทรัพยากรอื่น ๆ
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4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ มีความสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืชจากการสารวจเก็บ
รวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผน
ดาเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง อาจผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล
5.หน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ มีความประสงค์ที่จะดาเนินการแบ่ง ปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จาเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอพระราชทานข้อมูลนั้ น ๆ และขึ้นอยู่
กับพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ให้
ดาเนินการทาหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผู้อานวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
เป้าหมาย
เป็นกิจกรรมที่นาฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์
จุลินทรีย์ ฯลฯ
โดยที่ อพ.สธ.มีหน้าที่ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น
ในเรื่องของพืช มีการวิเคราะห์ข้อมู ลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์
ระยะยาวและนาแผนพัฒนาพันธุ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระ
ราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมที่คัดเลือก ให้หน่วยงานที่มีความพร้อมนาไปปฏิบัติ
พันธุ์พืช/สัตว์/ชีวภาพอื่น ๆ ที่อยู่ในเป้าหมาย ได้แก่พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืชพื้นเมืองต่าง ๆ ที่สามารถวางแผน
นาไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา
ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน
พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงาน
นั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
1. จัดประชุมคณะทางานทรัพยากรต่าง ๆ คัดเลือกพันธุ์พืชที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการ
วางแผนพัฒนาพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
2. ดาเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรที่คัดเลือกแล้ว เพื่อให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุง
พันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ประสานงานเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ มี ค วามพร้ อ ม ในการพั ฒ นาพั น ธุ์ ท รั พ ยากรต่ า ง ๆ เช่ น พั ฒ นา
พันธุกรรมพืช ดาเนินการพัฒนาพันธุ์พืช และนาออกไปสู่ประชาชน และอาจนาไปปลูกเพื่อเป็นการค้าต่อไป
แนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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4. ดาเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม เพื่อประโยชน์ของ
มหาชนชาวไทย
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ
มีแนวทางการดาเนินงานคล้ายคลึงกับการดาเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น
3. กรอบการสร้างจิตสานึก
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความสาคัญและ
ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงานได้แก่
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
เป้าหมาย
1.เพื่อให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทั้งสามฐาน ให้
รู้จักหวงแหน รู้จักการนาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสาคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร
ของประเทศอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ วางแผนและขยายผลเพื่อนาแนวทางการสร้างจิตสานึกใน
การรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น ๆ
โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริให้ดาเนินการในกิจกรรมนี้ โดย
กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และ
จัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การสร้า งจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาของประเทศไทย นาไปสู่ การพัฒ นาคนให้เ ข้ม แข็ง รู้เ ท่าทั นพร้อ มรับ กับ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
1.1 อพ.สธ. กาหนดจุดมุ่งหมายในการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้างจิตสานึก
ให้เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากร ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการนาไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีคู่มือการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็น
แนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาที่ อพ.สธ. โดยสามารถติดต่อขอใบสมัครและตัวอย่างการสมัครได้
ที่
สานักงาน อพ.สธ. สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22
โทรสาร : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2221
E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org
ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th)
http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_ 2.htm
1.2 อพ.สธ. กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือการที่
สถานศึกษาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์ และคุณครู/อาจารย์ นาพรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนไป
เป็นสื่อในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษามีพื้นที่สามารถใช้พื้นที่
ในสถานศึกษาเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้
ดอง มีห้องสมุดสาหรับค้นคว้าและนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ใช้
ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ ถ้าในกรณีที่สถานศึกษาไม่มีพื้นที่ในการสารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ให้
ใช้พื้นที่ที่อยู่รอบ ๆ โรงเรียนและประสานกับองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้ง อยู่เพื่อใช้พื้นที่นอก
สถานศึกษา
1.3 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการ
สารวจจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น นาไปสู่การจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
1.4 สมาชิ ก งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น ทบทวนและ ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ทาอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กาหนดและนาไปสู่การ
ประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ
1.5 การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรดาเนินงานให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กาหนดขึ้น และรับคาแนะนาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา อพ.สธ.
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดาริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจัง หวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความสาคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธ์การดาเนินงานเป็นหลัก
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1.7 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการดาเนินงานร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณา
และวางแผน เพื่อนาแนวทางดาเนิน งาน อพ.สธ. บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
ระบบโรงเรียน
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2. งานพิพิธภัณฑ์
เป็นการขยายผลการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การนาเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึงประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น
2.1 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ดาเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และจังหวัดต่าง ๆ จัดทาแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในลักษณะโดยมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นที่อื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม
2.2 งานพิพิธ ภัณฑ์พืช ดาเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่นกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงานเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญ นัก
พฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่
2.3 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ดาเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราช ดาริ เช่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นต้น
2.4 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทย เขาหมาจอ ตาบลแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชดาริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ
2.5 งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
2.6 นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ
2.7 ศูนย์การเรียนรู้
3. งานอบรม
อพ.สธ. ดาเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการสารวจและ
จัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย์
ฝึกอบรมของ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
1) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
2) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
3) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
4) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี
5) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ลาตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
6) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-ทร.
7) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-อสส.
8) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (พื้นที่
สนองพระราชดาริของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นที่สนองพระราชดาริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
9) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดย อพ.สธ. –มจ.
10) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
แนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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จ.สุราษฎร์ธานี โดย อพ.สธ.-มอ.
11) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จ.ตรัง โดย อพ.สธ.-มทร.ศ.
12) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดย อพ.สธ.-จฬ.
13) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม โดย อพ.สธ.-ม.มหิดล
14) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ โดย อพ.สธ.-ม.
มหิดล
15) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โดย อพ.สธ. –
มทร.อ.
16) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย อพ.สธ.-มข.
17) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.-มอบ.
18) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.- มรภ.อบ.
19) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดย อพ.สธ.
–มรอ.
หมายเหตุ
ถ้าหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินงานจัดฝึกอบรม จัดค่ายต่าง ๆ ภายใต้แนวทางการดาเนินงานและสนับสนุน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือดาเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.
โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใน
สาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้คาแนะนา และให้แนวทาง
การศึกษา โดยจัดตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
3. เพื่อรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอาสาสมัครและ
เข้ามาทางานตามแนวทางการดาเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งส่วนตัวและผ่านทางหน่วยงานที่ตนเองสังกัด
อยู่ โดยจัดตั้งเป็นชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้นาในการถ่ายทอดความรู้และสร้ างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป
แนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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4. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง ให้ดาเนินงานสมัครสมาชิกเข้า
มาในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดย อพ.สธ. ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ ก าหนดเป้ า หมายในการด าเนิ น งานปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของ
หน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
1. อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริที่มีความพร้อมในการดาเนินการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญ่ทุก ๆ 2 ปี ตามที่ได้พระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยมี
การร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดาริทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นยัง มีการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ร่วมกับ
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีกาหนดการประชุมฯ สาหรับใน
ระยะ 5 ปีที่หกดังนี้
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

2. อพ.สธ. สนับสนุนให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าที่และนักวิจัย อพ.สธ. รวมถึง งานของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และให้มีการขอ
อนุญาตในการนาเสนอผลงานทุกครั้ง
3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย โดย
ผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.)
4. การดาเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติง านวิทยาการ อพ.สธ. โดยที่
อพ.สธ. สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่ชมรมทั้งสอง มีการดาเนินงาน
สนับสนุนงานในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่นเข้าไปศึกษาทางานวิจัยในพื้นที่ปกปักทรัพยากร
อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมสารวจทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ อพ.สธ. กาหนด
แนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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5. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ สามารถดาเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชดาริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมที่ 1-7
ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ เอง หรือ ขอใช้
สถานที่ของ อพ.สธ. โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเอง
แต่ ผ่ า นการวางแผนและเห็ น ชอบจาก อพ.สธ. และอบรมให้ กั บ เครื อ ข่ า ย อพ.สธ. เช่ น สมาชิ ก งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
6. การทาหลักสูตร ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
7. การเผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ เช่น การทาหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. สามารถใช้สัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ได้
เมื่อได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.
8. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราช ดาริ ในส่วนที่
เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
9. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ.
10. การดาเนินงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.
11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ามางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชดาริ โดยการ
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกและดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยตรงกับ อพ.สธ. สามารถดาเนินงานครอบคลุมทั้ ง
สามฐานทรัพยากร (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญา) โดยที่ มี
คณะกรรมการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. - ตาบลที่สนองพระราชดาริ มี 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบริหารและด้านจัดการ
2. ด้านการดาเนินงาน ซึ่งแบ่งเป็นอีก 6 งาน ได้แก่
1) งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
2) งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
3) งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
4) งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
5) งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
6) งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3. ด้านผลการดาเนินงาน
โดยที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง สามารถทาหนังสือเข้ามาสนอง
พระราชดาริ โดยตรง การแต่งตั้ งคณะกรรมการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้ องถิ่น อพ.สธ.-ตาบลที่ร่ว มสนอง
พระราชด าริ จั ด ท าแผนแม่ บ ทโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ร รมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตาบลที่สนองพระราชดาริ และนาไปสู่การประเมินเพื่ อ
รับการประเมินรับป้ายพระราชทานในการสนองพระราชดาริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. สนับสนุนงานปกติที่องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทราบในเรื่อง
ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนาภูมิปัญญานั้นไป
พัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทาให้เป็นมาตรฐานสากล
2. สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)/เทศบาล ทางานใกล้ชิดกับสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่
ประสานกับชุมชนและโรงเรียน เพื่อมาเป็นกาลังในการร่วมสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับตาบล/
เทศบาล เกิดการสร้างจิตสานึกในการรักท้องถิ่นให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะสถานศึกษามี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2551 ซึ่งบ่งชี้ว่าในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องทราบในเรื่อง
ทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นั่นคือจะต้องมีภูมิปัญญามากากับการใช้ประโยชน์ เช่น
พืชผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการทางานร่วมกัน
อบต./เทศบาล จะได้ข้อมูลทรัพยากรที่เป็นปัจจุบัน ในการวางแผนพัฒนา อบต./เทศบาล
3. อบต./เทศบาล ได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบการทาทะเบียนทรัพยากรต่าง ๆ ของ
อพ.สธ. ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เพื่อนาไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพยากร นาไปสู่การเป็นหลักฐาน
ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) และการขึ้นทะเบียนอื่น ๆ ต่อไป และเป็น
การยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya protocol)

ติดต่อประสานงาน อพ.สธ.
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.
รองหัวหน้าสานักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ piyarat.rspg@gmail.com

แนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)

เอกสารหมายเลข 2

MAHIDOL
UNIVERSITY
Wisdom of The Land

ปกปิ ด

แบบ MU: 02
รหัสโครงการ
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

รายงานความก้าวหน้ าโครงการวิจยั ที่ได้ รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่..........ระหว่างเดือน........................พ.ศ. ...........- เดือน......................พ.ศ. ...........

1. ได้รับอนุมตั ิทุนอุดหนุนการวิจยั ประจาปี งบประมาณ............................
A  ทุนส่ งเสริมนักวิจัยรุ่ นใหม่
B  ทุนส่ งเสริมนักวิจัยรุ่ นกลาง
C  ทุนสนับสนุนนักวิจัยพีเ่ ลีย้ ง (Mentorship)
D  ทุนส่ งเสริมโครงการวิจัยร่ วมทุน
E  ทุนส่ งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้ าหมาย
 1. Post genomic medicine  2. Tissue Engineering
 3. Bio-engineering
 4. Stem Cell Research
 5. Systems Biology
 6. Material Science
 7. Nanotechnology and Nanoscience
 8. การวิจยั เพื่อแสวงหามาตรการที่จะควบคุมและป้ องกันโรค/ภาวะที่เป็ นปั ญหาสุ ขภาพหรื อ
สาธารณสุ ขที่สาคัญของประเทศไทยในปัจจุบนั และอนาคต เช่น อุบตั ิภยั โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคมะเร็ ง โรคติดเชื้ อ การติดสารเสพติด เป็ นต้น
 9. การวิจยั เพื่อป้ องกัน/ลดปั ญหาการสร้างภาวะโลกร้อน
 10. การจัดการสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า
 11. การวิจยั และพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
 12. การวิจยั และพัฒนาด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์
F  ทุนอุดหนุนการตั้งกลุ่มวิจัย (Research Cluster)
G  ทุนอุดหนุนการวิจัยชี วสารสนเทศ (Bioinformatics)
H  ทุนประเภทเงินงบประมาณแผ่ นดิน
2. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย).......................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................
3. ชื่อหัวหน้าโครงการ.............................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ..............................................................................................................................
โทรศัพท์.....................................โทรสาร.................................E-mail......................................
4. ระยะเวลาตลอดโครงการ.................................ปี
เริ่ มโครงการวิจยั เมื่อเดือน..............................พ.ศ. ................ ถึงเดือน..........................พ.ศ. .............
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5.งบประมาณรวมตลอดโครงการ............................บาท (ถ้าเป็ นโครงการต่อเนื่องให้ระบุรายปี ที่ได้ทุนด้วย)
ปี ที่ 1 (25......) ........................................บาท
ปี ที่ 2 (25......)........................................บาท
ปี ที่ 3 (25......)........................................บาท
6. เป้าหมาย/ผลงานหลักของโครงการ
เป็ นการระบุ ผลงานหลักของโครงการคื ออะไร และใคร (กลุ่ มคน หน่ วยงาน องค์กร หรื อบริ ษทั
อุตสาหกรรม) ที่จะเป็ นผูไ้ ด้ประโยชน์หรื อผูน้ าผลงานไปใช้
7. วัตถุประสงค์เชิงกิจกรรม
เป็ นการแสดงว่า โครงการจะศึ ก ษาอะไร เพื่ อแก้ปั ญ หาหรื อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามวัต ถุ ป ระสงค์เชิ ง
จุดมุ่งหมาย และให้มีความสอดคล้องกับแผนงานวิจยั ของโครงการวิจยั
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ : กรุ ณาอธิบายให้ชดั เจนดังตัวอย่างต่อไปนี้ เช่น
8.1 โครงการวิจยั สามารถก่อให้เกิดผลกระทบด้านใดบ้าง อย่างไร (เช่น ในด้านเศรษฐกิจ ก่อนที่จะ
มีโครงการวิจยั เดิมมีผลผลิตต่า ต้นทุนสู งเกิดความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจ และเป็ นสิ นค้านาเข้า
และเมื่อมีโครงการวิจยั ฯ นี้ แล้วจะมีส่วนแก้ปัญหาหรื อสร้างโอกาสได้มากน้อยเพียงใด รวมถึง
การมี ส่ วนในการเพิ่ ม ศัก ยภาพในการผลิ ต /การแข่ ง ขัน ของสิ นค้ า และการให้ บ ริ การ
ภายในประเทศอย่างไร และมูลค่าเท่าใด) หรื อ
8.2 โครงการวิจยั ที่ มีส่วนทาให้วิถีชีวิต โครงสร้ างทางสังคม สภาพแวดล้อม และสุ ขภาพของคน
ไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางใด หรื อ
8.3 โครงการวิจยั ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี ให้ช้ ี แจงว่าเทคโนโลยีหรื อวิธีการที่เลือกให้มีขอ้ ดีหรื อ
ข้อเสี ยได้เปรี ยบจากเทคโนโลยี หรื อวิธีการที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และแบบอื่น ๆ อย่างไร
9. รายละเอียดทางวิชาการที่ได้รับจากการวิจยั
9.1 ความก้าวหน้าของการวิจยั ณ ช่วงเวลารายงาน
ส่ วนนี้ถือว่าเป็ นเนื้อหาหลักของรายงาน โปรดระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน
เนื้ อหาในส่ วนนี้ ให้ผูว้ ิจยั เสนอรายละเอี ยดความก้าวหน้าการวิจยั ที่ ได้ในครั้ งนี้ โดยผูว้ ิจยั ต้อง
เกริ่ นนาสรุ ปผลการวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึ งรายงานความก้าวหน้าครั้งก่อนโดยย่อ ก่อนที่จะเสนอ
รายละเอียดความก้าวหน้าการวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ โดยระบุถึง
 วิธีการทดลองวิจัย
 รายงานผลการทดลอง ที่ได้ ซึ่ งควรระบุขอ้ มูลเชิงวิทยาศาสตร์ จากการวิจยั และหากมีรูปภาพ
แผนภูมิ ตาราง ภาพประกอบ ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล และข้อมู ลอื่ น ให้ใส่ ไว้ในรายงานด้วย
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ควรแจกแจงงานวิจยั ที่วางแผนไว้ในข้อเสนอโครงการเปรี ยบเทียบกับสรุ ปผล
งานวิจยั ที่ได้ ณ ช่วงเวลารายงาน และระบุลกั ษณะงานตามโครงการวิจยั ที่จะดาเนินการต่อไป
 สรุ ปผลการทดลอง และวิจารณ์ ผลการทดลองทีไ่ ด้
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9.2 ตารางแสดงความก้าวหน้าของผลงานวิจยั
นอกจากรายละเอียดในข้อ 9.1 ให้ผวู ้ จิ ยั แสดงตารางความก้าวหน้าของผลงานวิจยั ตามรายละเอียด
ในตารางที่ 9.1 ด้วย
ตารางที่ 9.1 ความก้าวหน้าของผลงานวิจยั ณ ช่วงรายงานเมื่อเทียบกับแผนงานวิจยั ทั้งโครงการ
รายละเอียดของแผนงาน

ความก้าวหน้าผลงานวิจยั
ปี ที่ 1 (ปี 25......)
ปี ที่ 2 (ปี 25......)
ปี ที่ 3 (ปี 25......)
เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่
1-6
7-12
1-6
7-12
1-6
7-12

ผลงานที่ได้
(ระบุเทคโนโลยี
หรื อวิธีการหรื อ
ผลิตภัณฑ์)

1. ........................
2. .........................
3. ……………….
แผนงานวิจยั ทั้งโครงการที่วางไว้
ตารางที่ 9.2 เป้ าหมายผลงานในแต่ละช่วงเวลา
ปี ที่
เดือนที่ ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ
1
1-6
7-12
2
1-6
7-12
3
1-6
7-12

ผลงานวิจยั ที่ดาเนินจนถึงปัจจุบนั

ผลจากการปฏิบตั ิงานจริ ง

 งานสาเร็ จตามเป้ าหมายที่เสนอไว้หรื อไม่
ระบุรายละเอียดว่างานวิจยั สาเร็ จตามเป้ าหมายที่เสนอไปหรื อไม่ หากไม่สาเร็ จให้ระบุ
เหตุผลและปัญหาของการศึกษาวิจยั
 อุปสรรคหรื อปั ญหา
ระบุอุปสรรค ปั ญหา และสิ่ งที่ทาให้ผลการวิจยั ล่าช้า
 แนวทางในการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรค
ระบุแนวทางที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ระหว่างทาการวิจยั เพื่อมิให้
เกิดปั ญหาเหล่านี้ในการวิจยั ที่จะดาเนินต่อไป
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10. รายละเอียดงบประมาณ (ระบุรายละเอียดในแต่ละหมวดอย่างชัดเจน)
งบประมาณปี ที่ ....................................... (25......) จานวนเงิน..........................................บาท
งบประมาณงวดที่ได้รับไปแล้ว.......................งวด จานวนเงิน..........................................บาท
ตางรางที่ 10.1 รายละเอียดงบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ
(บาท)
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
3. งบลงทุน (ครุ ภณั ฑ์
ถ้ามี)
รวม

งบประมาณที่ใช้จ่าย
(บาท)

ยอดคงเหลือ
(บาท)

จะขอเบิกงบประมาณงวดต่อไป (งวดที่ ...............) จานวน.................................บาท
รายการครุ ภณั ฑ์ที่จดั ซื้ อเรี ยบร้อยแล้ว (ถ้ามี)..................................................................
11. สรุ ปผลงานการวิจยั ที่ได้ดาเนินการมาแล้ว (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
ในกรณี เป็ นโครงการต่อเนื่องให้สรุ ปผลงานวิจยั ที่ได้ดาเนิ นการมาแล้ว โดยมีความยาวไม่เกิน
1 หน้ากระดาษ A4
12. ผลงานวิจยั ที่ได้ทาไปแล้วคิดเป็ นร้อยละ...........................ของงานวิจยั ตลอดโครงการ
13. ผลงานอื่น ๆ จากโครงการวิจยั
ให้ผวู ้ จิ ยั รายงานผลงานวิจยั อื่น ๆ ตามหัวข้อในตารางที่ 13.1 ซึ่งประกอบด้วย รู ปแบบผลงานวิจยั
การผลิตนักศึกษา การจดสิ ทธิบตั ร และการเสนอผลงานวิจยั
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ตารางที่ 13.1 ผลงานวิจยั อื่น ๆ จากโครงการวิจยั
ผลงาน
รายละเอียด
1. รู ปแบบผลงานวิจยั ได้แก่ ต้นแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการใหม่/เทคโนโลยีใหม่/องค์ความรู ้
 ยังไม่ได้รูปแบบผลงานวิจยั ที่ชดั เจน
 ได้รูปแบบผลงานวิจยั ดังนี้ (ระบุรายละเอียดโดยย่อของแต่ละรู ปแบบ)
1.1 เชิงพาณิ ชย์ (ระบุชื่อบริ ษทั /องค์กร/สถาบัน และกิจกรรมโดยย่อในการ
 ต้นแบบผลิตภัณฑ์
นาเอาผลงานวิจยั ไปใช้)
………………………………………  ก. ดาเนินการแล้ว.......................................................................
………………………………………  ข. อยูร่ ะหว่างดาเนินการ..........................................................................
 กระบวนการใหม่
 ค. ยังไม่มีการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์
………………………………………
 มีแผนที่จะดาเนินการ ในวัน/เดือน/ปี .................................
……………………………………… หากต้องการให้มหาวิทยาลัยประสานงานกับภาคเอกชน กรุ ณาแจ้งให้ ทราบด้วย
 เทคโนโลยีใหม่
 อื่น ๆ ระบุ............................................................................
........................................................... 1.2 เชิงสาธารณะประโยชน์ (ระบุวา่ เป็ นกรณี ที่ 1 และ/หรื อกรณี ที่ 2)
...........................................................
1.2.1 กรณี ที่ 1 เป็ นการนาผลงานวิจยั ถ่ายทอดให้กบั หน่วยงานภาครัฐ/
 องค์ความรู ้
ภาคเอกชน/ชุมชน/กลุ่มบุคคลโดยไม่หวังผลกาไร (ให้ระบุชื่อหน่วยงาน/ชุมชน/
........................................................... กลุ่มบุคคลที่รับผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์และกิจกรรมโดยย่อในการนา
.......................................................... ผลงานวิจยั ไปใช้)
1.2.2 กรณี ที่ 2 เป็ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั โดยการจัดประชุม/สัมมนา/
ฝึ กอบรม (ให้ระบุชื่อหัวข้อที่จดั วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่ที่จดั )
 ก. ดาเนินการแล้ว.......................................................................
 ข. อยูร่ ะหว่างดาเนินการ..........................................................................
 ค. ยังไม่มีการนาเสนอผลงานวิจยั ไปใช้เชิงสาธารณะประโยชน์
 มีแผนที่จะดาเนินการ ในวัน/เดือน/ปี .................................
หากต้องการให้มหาวิทยาลัยประสานงานกับภาคเอกชน กรุ ณาแจ้งให้ ทราบด้วย
 อื่น ๆ ระบุ............................................................................
หมายเหตุ ถ้ารู ปแบบผลงานวิจยั มีมากกว่า 1 รู ปแบบให้ระบุการนาไปใช้
ประโยชน์ในแต่ละรู ปแบบ เช่น โครงการ ก. มี 2 รู ปแบบคือ 1) ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ ให้ระบุการนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั 2 ประเภท และ 2) เทคโนโลยีใหม่
ให้ระบุการนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั 2 ประเภท ด้วย
2. การผลิตนักศึกษา
 ไม่มีการผลิตนักศึกษาในโครงการ
 มีการผลิตนักศึกษาในโครงการ ระบุชื่อนักศึกษา/ระดับปริ ญญา/ชื่อปัญหาพิเศษ-งานวิจยั -วิทยานิพนธ์/สถานภาพ
การศึกษา (กาลังศึกษาหรื อสาเร็จการศึกษา)
ผลงาน

รายละเอียด
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3. สิ ทธิบตั ร
 3.1 จดสิ ทธิบตั รแล้ว

ระบุรูปแบบผลงานวิจยั ที่นาไปจด วัน/เดือน/ปี ที่ยนื่ จด หมายเลขสิ ทธิบตั ร ประเทศที่ยนื่ จด
สิ ทธิบตั ร
 3.2 กาลังดาเนินการยืน่ ระบุรูปแบบผลงานวิจยั ที่นาไปจด วัน/เดือน/ปี ที่ยนื่ จด หมายเลขสิ ทธิบตั ร ประเทศที่ยนื่ จด
ขอจดสิ ทธิบตั ร
สิ ทธิบตั ร
 3.3 อยูใ่ นระหว่าง
ระบุรูปแบบผลงานวิจยั ที่นาไปยืน่ จด
เตรี ยมคาขอจดสิ ทธิบตั ร
 3.4 ยังไม่จดสิ ทธิบตั ร  ก. ต้องการคาปรึ กษาจากเจ้าหน้าที่ดา้ นจดสิทธิบตั รของมหาวิทยาลัย
 อื่น ๆ ระบุ........................................................................
4. การเสนอผลงานวิจยั
 4.1 ยังไม่มีการนาเสนอผลงานวิจยั
 4.2 มีการนาเสนอผลงานวิจยั แล้วในรู ปแบบ ดังนี้
4.2.1 บทความทาง
วิชาการ
 4.2.1.1 วารสาร
สถานภาพ
(Journal)
 ก. ระดับชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ปี ที่
 อยูร่ ะหว่างการเรี ยบ
ตีพิมพ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับที่ และเลขหน้าที่พิมพ์) เรี ยง/เขียน (In
preparation)
 ยืน่ เอกสารแล้ว อยู่
ระหว่างการพิจารณา
(Submitted)
 ได้รับการตอบรับแล้ว
อยูร่ ะหว่างการจัดพิมพ์
(Accepted, In press)
 ได้รับการจัดพิมพ์แล้ว
(Published)
 ข. ระดับนานาประเทศ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั  อยูร่ ะหว่างการเรี ยบ
ปี ที่ตีพิมพ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับที่ และเลขหน้าที่
เรี ยง/เขียน (In
พิมพ์)
preparation)
 ยืน่ เอกสารแล้ว อยู่
ระหว่างการพิจารณา
(Submitted)
 ได้รับการตอบรับแล้ว
อยูร่ ะหว่างการจัดพิมพ์
(Accepted, In press)
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 4.2.1.2 หนังสื อ/คู่มือ/
ตารา

 ก. ภาษาไทย (ระบุชื่อผูเ้ ขียน ชื่อหนังสื อ ชื่อเรื่ อง ชื่อ
สานักพิมพ์ และวัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์)

 ข. ภาษาอังกฤษ (ระบุชื่อผูเ้ ขียน ชื่อหนังสื อ ชื่อเรื่ อง ชื่อ
สานักพิมพ์ และวัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์)

 ได้รับการจัดพิมพ์แล้ว
(Published)
 อยูร่ ะหว่างการเรี ยบ
เรี ยง/เขียน (In preparation)
 ได้รับการจัดพิมพ์แล้ว
(Published)
 อยูร่ ะหว่างการเรี ยบ
เรี ยง/เขียน (In preparation)
 ได้รับการจัดพิมพ์แล้ว
(Published)

ผลงาน
 4.2.1.3 เอกสารประกอบการ
ประชุม

รายละเอียด
 ก.ระดับชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ชื่อผลงานที่เสนอ ชื่อการ
ประชุม วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่
 Proceedings
 Book of Abstracts
 ข.ระดับนานาชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ชื่อผลงานที่เสนอ ชื่อ
การประชุม วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่
 Proceedings
 Book of Abstracts
4.3 การประชุมวิชาการ
 ก. ระดับชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ชื่อผลงานที่เสนอ ชื่อการ
ประชุม วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่จดั )
 บรรยาย
 โปสเตอร์
 ข. ระดับนานาชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ชื่อผลงานที่เสนอ ชื่อ
การประชุม วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่จดั เมือง ประเทศ)
1. การประชุมในประเทศ
 บรรยาย
 โปสเตอร์
2. การประชุมในต่างประเทศ
 บรรยาย
 โปสเตอร์
5. รางวัล/เกียรติบตั รที่ได้รับจากผลงานวิจยั นี้
 ยังไม่เคยได้รับรางวัล/เกียรติบตั ร
 ได้รับรางวัล/เกียรติบตั ร ดังนี้
 ในประเทศ
(ระบุชื่อรางวัล/เกียรติบตั รที่ได้รับ ผลงานที่ทาให้ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัล และวัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ)
 ต่างประเทศ
(ระบุชื่อรางวัล/เกียรติบตั รที่ได้รับ ผลงานที่ทาให้ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัล ประเทศ และวัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ)
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ลงนาม...........................................หัวหน้าโครงการ
วันที่.............../................/...............
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รหัสโครงการ
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

หัวข้ อเกีย่ วกับส่ วนประกอบในการจัดทารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
เสนอมหาวิทยาลัยมหิดล
1. ส่ วนประกอบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ส่ วนประกอบตอนต้ น
1. หน้าปก (Cover)
2. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
3. บทคัดย่อ (Abstract)
4. สารบัญเรื่ อง (Table of Contents)
5. สารบัญตาราง (List of Tables)
6. สารบัญภาพ (List of Illustrations)
7. คาอธิบายสัญลักษณ์ และคาย่อที่ใช้ในการวิจยั (List of Abbreviations)
ส่ วนประกอบเนื้อเรื่ อง
1. บทนา (Introduction)
2. เนื้อเรื่ อง (Main body)
3. ข้อวิจารณ์ (Discussion)
4. สรุ ปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation)
ส่ วนประกอบตอนท้าย
1. บรรณานุกรม (Bibliography)
2. ภาคผนวก (Appendix) (ถ้ามี)

2. เอกสารประกอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
1. แบบสรุ ปโครงการวิจยั
2. รายละเอียดของสิ่ งตีพิมพ์ สิ ทธิ บตั รหรื อผลงานอื่น ๆ จากโครงการนี้ (ถ้ามี)
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3. รายละเอียดการจัดทารายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ส่ วนประกอบตอนต้ น
1. หน้าปก (Cover)
ระบุคาว่า “รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์” และชื่อเรื่ องเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่ อ
หัวหน้าโครงการ หน่ วยงานที่ สั งกัด และประเภททุ นวิจยั ที่ ได้รับ และปี งบประมาณที่ได้รับ
และให้ระบุขอ้ ความเป็ นกิ ตติกรรมประกาศเป็ นภาษาไทยว่า “โครงการวิจยั ได้รับทุนอุดหนุ น
การวิจยั จากมหาวิทยาลัยมหิดล”
2. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
เป็ นการแสดงความขอบคุณผูท้ ี่ให้การสนับสนุ นการวิจยั และผูท้ ี่ให้ความช่วยเหลือในการ
วิจยั และระบุขอ้ ความกิตติกรรมประกาศเป็ นภาษาไทยว่า “โครงการวิจยั ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจยั จากมหาวิทยาลัยมหิ ดล” และภาษาอังกฤษให้ระบุ “This research project is supported by
Mahidol University”
3. บทคัดย่อ (Abstract)
ระบุบทคัดย่อเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
โดยเนื้ อหาของบทคัดย่อควรระบุวตั ถุประสงค์ วิธีการวิจยั และผลการวิจยั ในประเด็นที่สาคัญให้
กระชับ ถูกต้อง เข้าใจง่าย และชัดเจน โดยบรรทัดสุ ดท้ายของบทคัดย่อให้ระบุคาสาคัญ (keyword)
ของการวิจยั ในครั้งนี้ ดว้ ย
4. สารบัญเรื่ อง (Table of Contents)
ชื่อหัวข้อต่าง ๆ ที่ระบุในหน้าสารบัญต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อหัวข้อในส่ วนของเนื้ อหา
5. สารบัญตาราง (List of Tables)
ชื่อหัวข้อต่าง ๆ ที่ระบุในหน้าสารบัญต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อหัวข้อในส่ วนของเนื้ อหา
6. สารบัญภาพ (List of Illustrations)
ชื่อหัวข้อต่าง ๆ ที่ระบุในหน้าสารบัญต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อหัวข้อในส่ วนของเนื้ อหา
7. คาอธิบายสัญลักษณ์ และคาย่อที่ใช้ในการวิจยั (List of Abbreviations)
ส่ วนประกอบเนื้อเรื่ อง
1. บทนา (Introduction)
ระบุเนื้ อหาของเรื่ องที่เคยมีผูท้ าการวิจยั มาก่อน ความสาคัญและที่มาของปั ญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตการวิจยั วิธีดาเนินการวิจยั โดยสรุ ป ทฤษฎีและ/หรื อแนวความคิดที่นามาใช้ในการวิจยั
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ฯลฯ
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2. เนื้อเรื่ อง (Main body)
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เครื่ องมื อ และวิ ธี ด าเนิ น การวิ จ ัย (Material & Method) รวมทั้ ง
ผลการวิจยั (Result) ฯลฯ โดยในส่ วนของเนื้ อเรื่ องอาจประกอบด้วยกราฟ ตาราง และภาพ ที่
สามารถอธิ บาย สื่ อ และจัดระเบียบให้เกิดความเข้าใจง่าย หรื อเน้นประเด็นที่สาคัญ
3. ข้อวิจารณ์ (Discussion)
เสนอเหตุ ผลของผลการวิจยั ในข้อ 2 ตามหลัก การทางวิช าการทั้งที่ เป็ นและไม่ เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ หากมีการอ้างอิงเอกสารจากแหล่งอื่นในส่ วนนี้ดว้ ยให้ใช้หลักการเขียนอ้างอิงใน
หัวข้อ 1 บทนา
4. สรุ ปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation)
สรุ ปประเด็นสาคัญจากการวิจยั ในครั้งนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการวิจยั ทั้งแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการวิจยั ตลอดจนการเชื่ อมโยงการวิจยั ไปสู่ ข้ นั ตอนการวิจยั
และพัฒนาเพื่อต่อยอดต่อไป รวมทั้งประโยชน์และแนวทางในการประยุกต์และแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ผลงานวิจยั ที่ได้จากโครงการ
ส่ วนประกอบตอนท้าย
1. บรรณานุกรม (Bibliography)
ระบุรายชื่อเอกสารอ้างอิงโดยเรี ยงลาดับเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน และตามด้วยเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ให้เรี ยงตามลาดับอักษร
2. ภาคผนวก (Appendix) (ถ้ามี)
ส่ วนนี้ จะมีหรื อไม่ก็ได้ ภาคผนวกเป็ นส่ วนที่ เสนอรายละเอี ยดของข้อมู ลเพิ่มเติมจากเนื้ อหา
ของการวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อไม่ให้เนื้อหาในรายงานมีมากเกินไป และเพื่อเชื่ อมโยงให้ทราบ
รายละเอียดของการวิจยั ในประเด็นที่สาคัญ ซึ่ งอาจประกอบด้วย ข้อมูลผลการทดลอง (Raw data)
และแบบสอบถาม (Questionnaire) และประวัติของผูว้ จิ ยั เป็ นต้น
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แบบสรุปโครงการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
รหัสโครงการ
(สาหรับเจ้าหน้าที่)
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................
2. ชื่อหัวหน้าโครงการ (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................
(Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………......
ตาแหน่ง…………………………………………………………………………...
หน่วยงาน………………………………………………………………………….
สถานที่ติดต่อ..............................................................................................................................
โทรศัพท์.....................................โทรสาร.................................E-mail......................................
ผูร้ ่ วมโครงการ(นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................
(Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………......
ตาแหน่ง…………………………………………………………………………...
หน่วยงาน………………………………………………………………………….
สถานที่ติดต่อ..............................................................................................................................
โทรศัพท์.....................................โทรสาร.................................E-mail.......................
3. ระยะเวลาโครงการ.......ปี ตั้งแต่เดือน.....................พ.ศ. ............ ถึงเดือน................พ.ศ. .........
4. บทคัดย่อ
...........................................................................................................................................
Abstract
...........................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ……………………………………………………………………..
6. เป้าหมายของโครงการ…………………………………………………………………………
7. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ
(บาท)

งบประมาณที่ใช้จ่าย
(บาท)

ยอดคงเหลือ
(บาท)

1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
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3. งบลงทุน (ครุ ภณั ฑ์ ถ้ามี)
รวม

กรณี มีเงินทุนวิจยั คงเหลือให้หัวหน้าโครงการนาเงินคงเหลือพร้อมดอกผล (ถ้ามี) และสมุดบัญชี
เงินฝาก (ต้นฉบับ) ส่ งหน่วยงานภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดโครงการ เพื่อให้หน่ วยงานตรวจสอบและ
ทารายงานเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
8. รายชื่อครุ ภณั ฑ์ที่ได้รับจากการสนับสนุน……………………………………………………..
9. ผลงานที่ได้รับจากโครงการนี้
ให้ ผูว้ ิจ ัย รายงานผลงานวิจยั ตามหัวข้อในตารางรายละเอี ย ดผลงาน ซึ่ งประกอบด้วย รู ป แบบ
ผลงานวิจยั การผลิตนักศึกษา การจดสิ ทธิบตั ร และการเสนอผลงานวิจยั
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ผลงาน
รายละเอียด
1. รู ปแบบผลงานวิจยั ได้แก่ ต้นแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการใหม่/เทคโนโลยีใหม่/องค์ความรู ้
 ยังไม่ได้รูปแบบผลงานวิจยั ที่ชดั เจน
 ได้รูปแบบผลงานวิจยั ดังนี้ (ระบุรายละเอียดโดยย่อของแต่ละรู ปแบบ)
1.1 เชิงพาณิ ชย์ (ระบุชื่อบริ ษทั /องค์กร/สถาบัน และกิจกรรมโดยย่อในการ
 ต้นแบบผลิตภัณฑ์
นาเอาผลงานวิจยั ไปใช้)
………………………………………  ก. ดาเนินการแล้ว.......................................................................
………………………………………  ข. อยูร่ ะหว่างดาเนินการ..........................................................................
 กระบวนการใหม่
 ค. ยังไม่มีการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์
………………………………………
 มีแผนที่จะดาเนินการ ในวัน/เดือน/ปี .................................
……………………………………… หากต้องการให้มหาวิทยาลัยประสานงานกับภาคเอกชน กรุ ณาแจ้งให้ ทราบด้วย
 เทคโนโลยีใหม่
 อื่น ๆ ระบุ............................................................................
........................................................... 1.2 เชิงสาธารณะประโยชน์ (ระบุวา่ เป็ นกรณี ที่ 1 และ/หรื อกรณี ที่ 2)
...........................................................
1.2.1 กรณี ที่ 1 เป็ นการนาผลงานวิจยั ถ่ายทอดให้กบั หน่วยงานภาครัฐ/
 องค์ความรู ้
ภาคเอกชน/ชุมชน/กลุ่มบุคคลโดยไม่หวังผลกาไร (ให้ระบุชื่อหน่วยงาน/ชุมชน/
........................................................... กลุ่มบุคคลที่รับผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์และกิจกรรมโดยย่อในการนา
.......................................................... ผลงานวิจยั ไปใช้)
1.2.2 กรณี ที่ 2 เป็ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั โดยการจัดประชุม/สัมมนา/
ฝึ กอบรม (ให้ระบุชื่อหัวข้อที่จดั วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่ที่จดั )
 ก. ดาเนินการแล้ว.......................................................................
 ข. อยูร่ ะหว่างดาเนินการ..........................................................................
 ค. ยังไม่มีการนาเสนอผลงานวิจยั ไปใช้เชิงสาธารณะประโยชน์
 มีแผนที่จะดาเนินการ ในวัน/เดือน/ปี .................................
หากต้องการให้มหาวิทยาลัยประสานงานกับภาคเอกชน กรุ ณาแจ้งให้ ทราบด้วย
 อื่น ๆ ระบุ............................................................................
หมายเหตุ ถ้ารู ปแบบผลงานวิจยั มีมากกว่า 1 รู ปแบบให้ระบุการนาไปใช้
ประโยชน์ในแต่ละรู ปแบบ เช่น โครงการ ก. มี 2 รู ปแบบคือ 1) ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ ให้ระบุการนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั 2 ประเภท และ 2) เทคโนโลยีใหม่
ให้ระบุการนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั 2 ประเภท ด้วย
2. การผลิตนักศึกษา
 ไม่มีการผลิตนักศึกษาในโครงการ
 มีการผลิตนักศึกษาในโครงการ ระบุชื่อนักศึกษา/ระดับปริ ญญา/ชื่อปัญหาพิเศษ-งานวิจยั -วิทยานิพนธ์/สถานภาพ
การศึกษา (กาลังศึกษาหรื อสาเร็จการศึกษา)
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ผลงาน
3. สิ ทธิบตั ร
 3.1 จดสิ ทธิบตั รแล้ว
 3.2 กาลังดาเนินการยืน่ ขอจด
สิ ทธิบตั ร
 3.3 อยูใ่ นระหว่างเตรี ยมคาขอจด
สิ ทธิบตั ร
 3.4 ยังไม่จดสิ ทธิบตั ร

รายละเอียด
ระบุรูปแบบผลงานวิจยั ที่นาไปจด วัน/เดือน/ปี ที่ยนื่ จด หมายเลขสิ ทธิบตั ร
ประเทศที่ยนื่ จดสิ ทธิบตั ร
ระบุรูปแบบผลงานวิจยั ที่นาไปจด วัน/เดือน/ปี ที่ยนื่ จด หมายเลขสิ ทธิบตั ร
ประเทศที่ยนื่ จดสิ ทธิบตั ร
ระบุรูปแบบผลงานวิจยั ที่นาไปยืน่ จด
 ก. ต้องการคาปรึ กษาจากเจ้าหน้าที่ดา้ นจดสิทธิบตั รของมหาวิทยาลัย
 อื่น ๆ ระบุ........................................................................

4. การเสนอผลงานวิจยั
 4.1 ยังไม่มีการนาเสนอผลงานวิจยั
 4.2 มีการนาเสนอผลงานวิจยั แล้วในรู ปแบบ ดังนี้
4.2.1 บทความทางวิชาการ
 4.2.1.1 วารสาร (Journal)
 ก. ระดับชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/
หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ปี ที่ตีพิมพ์ ชื่อบทความ
ชื่อวารสาร ฉบับที่ และเลขหน้าที่
พิมพ์)

 ข. ระดับนานาประเทศ (ระบุชื่อ
ผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ปี ที่ตีพมิ พ์
ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับที่ และ
เลขหน้าที่พิมพ์)

 4.2.1.2 หนังสื อ/คู่มือ/ตารา

 ก. ภาษาไทย (ระบุชื่อผูเ้ ขียน ชื่อ
หนังสื อ ชื่อเรื่ อง ชื่อสานักพิมพ์ และ
วัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์)
 ข. ภาษาอังกฤษ (ระบุชื่อผูเ้ ขียน
ชื่อหนังสื อ ชื่อเรื่ อง ชื่อสานักพิมพ์
และวัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์)

สถานภาพ
 อยูร่ ะหว่างการเรี ยบเรี ยง/เขียน
(In preparation)
 ยืน่ เอกสารแล้ว อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณา (Submitted)
 ได้รับการตอบรับแล้ว อยูร่ ะหว่าง
การจัดพิมพ์ (Accepted, In press)
 ได้รับการจัดพิมพ์แล้ว (Published)
 อยูร่ ะหว่างการเรี ยบเรี ยง/เขียน
(In preparation)
 ยืน่ เอกสารแล้ว อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณา (Submitted)
 ได้รับการตอบรับแล้ว อยูร่ ะหว่าง
การจัดพิมพ์ (Accepted, In press)
 ได้รับการจัดพิมพ์แล้ว (Published)
 อยูร่ ะหว่างการเรี ยบเรี ยง/เขียน
(In preparation)
 ได้รับการจัดพิมพ์แล้ว (Published)
 อยูร่ ะหว่างการเรี ยบเรี ยง/เขียน
(In preparation)
 ได้รับการจัดพิมพ์แล้ว (Published)
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ผลงาน
 4.2.1.3 เอกสารประกอบการ
ประชุม

รายละเอียด
 ก.ระดับชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ชื่อผลงานที่เสนอ ชื่อการ
ประชุม วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่
 Proceedings
 Book of Abstracts
 ข.ระดับนานาชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ชื่อผลงานที่เสนอ ชื่อ
การประชุม วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่
 Proceedings
 Book of Abstracts
4.3 การประชุมวิชาการ
 ก. ระดับชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ชื่อผลงานที่เสนอ ชื่อการ
ประชุม วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่จดั )
 บรรยาย
 โปสเตอร์
 ข. ระดับนานาชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ชื่อผลงานที่เสนอ ชื่อ
การประชุม วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่จดั เมือง ประเทศ)
1. การประชุมในประเทศ
 บรรยาย
 โปสเตอร์
2. การประชุมในต่างประเทศ
 บรรยาย
 โปสเตอร์
5. รางวัล/เกียรติบตั รที่ได้รับจากผลงานวิจยั นี้
 ยังไม่เคยได้รับรางวัล/เกียรติบตั ร
 ได้รับรางวัล/เกียรติบตั ร ดังนี้
 ในประเทศ
(ระบุชื่อรางวัล/เกียรติบตั รที่ได้รับ ผลงานที่ทาให้ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัล และวัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ)
 ต่างประเทศ
(ระบุชื่อรางวัล/เกียรติบตั รที่ได้รับ ผลงานที่ทาให้ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัล ประเทศ และวัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ)

8

เอกสารหมายเลข 4

-- ตัวอย่าง --

ส่วนงาน
โทรศัพท์

โทรสาร

ที่ ศธ
วันที่
เรื่อง ขออนุมัตบิ ุคลากรเข้าพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่าง/สารวจพื้นที่
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ตามที่ ชื่ออาจารย์ หั วหน้าโครงการ
สั งกัดภาควิชา
ส่วนงาน
หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “
ชื่อโครงการ
” ได้ดาเนินงานตามแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติงานประจาปี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ความละเอียดทราบแล้วนั้น
ในการนี้ โครงการวิจัย ดังกล่ าว มีความประสงค์ขอเข้าพื้ นที่ ระบุ ชื่อ/รายละเอียดพื้น ที่
เพื่อเก็บตัวอย่าง/สารวจพื้นที่ ดังนั้นจึงขออนุมัติบุคลากรเข้าพื้นที่ดังกล่าว ในวันที่
ดั ง ร า ย ชื่ อ
ต่อไปนี้
1.
เจ้าหน้าที่/บุคลากร สังกัด
2.
นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สังกัด
3.
พนักงานขับรถ บุคคลภายนอก
ทั้ งนี้ คณะปฏิ บั ติ งานโครงการดังกล่ าวฯ ใคร่ข อรับ การสนั บ สนุ น เจ้าหน้ าที่ ในพื้ น ที่ เพื่ อ ช่ว ยน าทางคณะ
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมต่อไปด้วย พร้อมทั้งได้แนบสรุปรายงานความก้าหน้าของโครงการ จานวน 1
ฉบับ เพื่อประกอบในการพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(

)
คณบดี/ผู้อานวยการ
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-- ตัวอย่าง --

ส่วนงาน
โทรศัพท์

โทรสาร

ที่ ศธ
วันที่
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทาหนังสือขออนุญาตนาเสนอผลงานวิจัย/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ตามที่

ชื่ อ อาจารย์ หั ว หน้ า โครงการ
สั ง กั ด ภาควิ ช า
ส่ ว นงาน
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “
ชื่อโครงการ
” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ชื่อแหล่งทุน ประจาปีงบประมาณ
และโครงการดั ง กล่ า วฯ ได้ เข้ า ร่ ว มสนอง
พระราชดาริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งบัดนี้โครงการวิจัยได้ดาเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
เนื่ องจาก ชื่ออาจารย์ผู้ ต้องการนาเสนอผลงานวิจัย สั งกัดภาควิชา
ส่วนงาน
หัวหน้า/ผู้ร่วมวิจัยโครงการดังกล่าวฯ มีความประสงค์จะนาเสนอผลงานวิจัย/ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในงานประชุม
ชื่องานประชุม ระหว่างวันที่
ณ
ในการนี้
ชื่อส่วนงาน
ขอความอนุเคราะห์ให้กองบริหารงานวิจัย ทาหนังสือถึง
แหล่งทุน
และ อพ.สธ. เพื่อขออนุญาตนาเสนอผลงานวิจัย ทั้งนี้ได้แนบผลงานวิจัย/รูปแบบ
ผลงานที่จะนาเสนอและรายละเอียดการประชุม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(

)
คณบดี/ผู้อานวยการ
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-- ตัวอย่าง --

ส่วนงาน
โทรศัพท์

โทรสาร

ที่ ศธ
วันที่
เรื่อง ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ตามที่ ชื่ออาจารย์ หั วหน้าโครงการ
สั งกัดภาควิชา
ส่วนงาน
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “
ชื่อโครงการ
” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ชื่อแหล่งทุน ประจาปีงบประมาณ
และโครงการดั ง กล่ า วฯ ได้ เข้ า ร่ ว มสนอง
พระราชดาริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด้วยนั้น
ในการนี้ โครงการวิจัยดังกล่าวฯ มีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง”
ชื่ อ ห นั งสื อ
“ และใคร่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ อพ.สธ. บนหน้าปกหนังสือ ทั้งนี้ได้แนบตัวอย่างหนังสือที่ได้รับ
อนุญาตการจัดพิมพ์จาก อพ.สธ. มาพร้อมนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(

)
คณบดี/ผู้อานวยการ

ขั้นตอนการเสนอโครงการ
สนองพระราชดาริฯ ใน อพ.สธ.
(Flow Chart)

ขั้นตอนการเสนอโครงการเข้าร่วมสนองพระราชดาริฯ ใน อพ.สธ.
อพ.สธ. ขอรับทราบแผนการดาเนินงานและ
งบประมาณโครงการ ประจาปีงบประมาณ
มาที่มหาวิทยาลัยมหิดล
งาน อพ.สธ.-มม. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
เพื่อพิจารณาประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนงาน
นักวิจัยที่สนใจเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมสนอง
พระราชดาริฯ ใน อพ.สธ.
ขอนาพื้นที่เข้าร่วมสนอง
พระราชดาริฯ (ติดต่อกับ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ให้
ดาเนินการ)

ยังไม่ได้เข้า
ร่วม อพ.สธ.

นักวิจัยตรวจสอบการเข้า
ร่วม อพ.สธ. ของพื้นที่วิจัย

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนอื่นๆ ตามทีเ่ อกสาร
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการของ
กองบริหารงานวิจัยหรือจากแหล่งทุนกาหนด

เข้าร่วม
อพ.สธ.

ดาเนินการแล้วเสร็จ/อยู่
ระหว่างดาเนินการ

ไม่ได้รับทุน
นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการผ่าน
ส่วนงานไปยังกองบริหารงานวิจัยภายในระยะเวลา
ทีจ่ ดหมายขอรับทราบแผนการดาเนินงานฯ กาหนด
งาน อพ.สธ.-มม. รวบรวม/ตรวจสอบ
ข้อเสนอและจัดทาสรุปบัญชีรายชื่อ
โครงการ เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

งาน อพ.สธ.-มม. นารายชื่อ
โครงการออกจากบัญชีรายชื่อ

ไม่ใช่

งาน อพ.สธ.-มม. แจ้ง
ส่วนงานต้นสังกัดของนักวิจัย

โครงการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ

งาน อพ.สธ.-มม. นาโครงการ
ออกจากแผนแม่บท อพ.สธ.-มม.

งานบริหารทุนวิจัยทา
สัญญารับทุนระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับแหล่งทุน

งาน อพ.สธ.-มม. นาโครงการเข้า
บรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ.-มม.

งาน อพ.สธ.-มม. ส่งข้อเสนอ
และบัญชีโครงการไปยัง อพ.สธ.
เพื่อขอรับการพิจารณา

ได้รับทุน

โครงการไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ

เห็นชอบ

ใช่

การพิจารณาจัดสรร
ทุนของแหล่งทุน

ครบ 6 เดือนนักวิจัยรายงาน
ความก้าวหน้ามายัง
กองบริหารงานวิจัย
ครบ 1 ปีนักวิจัยรายงานผล
ฉบับสมบูรณ์มายัง
กองบริหารงานวิจัย
งาน อพ.สธ.-มม. รายงาน
โครงการเสร็จสิ้นไปยัง อพ.สธ.

อพ.สธ.แจ้งผลการพิจารณา
มายังมหาวิทยาลัย
งาน อพ.สธ.-มม. เสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดทราบ

สถานะ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

