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แนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ ใน อพ.สธ. 

ขั้นที่ 1 การเสนอโครงการเพื่อสนองพระราชด าริฯ ใน อพ.สธ. 
1. งานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าจดหมายประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งให้ส่วน
งานทราบและด าเนินการ 
2. นักวิจัยที่สนใจเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามแนวทางการ
ด าเนินงานของ อพ.สธ. (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) 
3. นักวิจัยตรวจสอบสถานะพ้ืนที่ท าการวิจัยว่าเข้าร่วมใน อพ.สธ. แล้วหรือไม่ หากยังไม่เข้าร่วม นักวิจัยต้อง
ประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่ด าเนินการเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ กับ อพ.สธ. (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้
ที่ http://www.rspg.or.th/domestic/index.html) 
4. นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังกองบริหารงานวิจัยตามระยะเวลาในจดหมายประชาสัมพันธ์ โดย
หัวหน้าส่วนงานลงนามจดหมายน าส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว 
 
หมายเหตุ : นักวิจัยจะต้องส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุน
อ่ืนๆ ด้วย ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ของกองบริหารงานวิจัยหรือจากแหล่งทุน 
 
ขั้นที่ 2 การด าเนินการเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัยตามข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย/แหล่งทุน 
2. เมื่อครบ 6 เดือน นักวิจัยจัดท ารายงานความก้าวหน้า (รายละเอียดเอกสารหมายเลข 2 ; MU-02) ส่งไปยัง
กองบริหารงานวิจัย โดยส่งงานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเล่มรายงาน 
จ านวน 2 เล่ม และไฟล์รายงานจ านวน 1 แผ่น 
3. เมื่อครบ 1 ปี นักวิจัยจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์(รายละเอียดเอกสารหมายเลข 3 ; MU-03) ส่งไปยังกอง
บริหารงานวิจัย โดยส่งงานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเล่มรายงาน จ านวน 2 
เล่ม และไฟล์รายงานจ านวน 1 แผ่น 
 
กรณีอ่ืนๆ 
1. นักวิจัยต้องการขออนุญาตเข้าพ้ืนที่อนุรักษ์ต่างๆ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวน เขต
พ้ืนที่ของทหาร เขตพ้ืนที่ของหน่วยงานราชการอ่ืนๆ) (ตัวอย่างตามเอกสารหมายเลข 4) 
 ส่วนงานจัดท าหนังสือขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ พร้อมแนบรายละเอียดโครงการวิจัย เรียนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัย โดยโปรดระบุรายละเอียดที่ชัดเจนในหนังสือขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ ดังนี้ 

1) วันที่ต้องการเข้าพ้ืนที่ 
2) สถานที่/พ้ืนที่ในการด าเนินงาน 
3) วัตถุประสงค์ในการเข้าพ้ืนที่ด าเนินการวิจัย 
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4) รายชื่อบุคคลในการเข้าพ้ืนที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี 
      4.1)  บุคคลที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  
                    (กรณีเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโปรดแนบค าสั่งจ้างมาพร้อมด้วย) 
      4.2) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
*** ทั้งนี้ขอให้นักวิจัยจัดท าหนังสือดังกล่าวส่งมายังกองบริหารงานวิจัยก่อน 15 วันท าการของ
ก าหนดการเข้าพื้นที่ และ ก่อน 30 วันท าการหากเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
 
2. นักวิจัยต้องการเผยแพร่ข้อมูลจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ (ตัวอย่างตามเอกสารหมายเลข 5) 
 นักวิจัยจัดท าหนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย เรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ส่งไปยังกองบริหาร
งานวิจัย โดยโปรดระบุรายละเอียดของผลงานที่ต้องการเผยแพร่และรูปแบบที่ต้องการเผยแพร่ 
 
3. นักวิจัยต้องการใช้ตราสัญลักษณ์ อพ.สธ. (ตัวอย่างตามเอกสารหมายเลข 6) 
 นักวิจัยจัดท าหนังสือขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ 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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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

แนวทางการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีท่ีหก  

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ข้างต้น จึงก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงานตาม
แผนแม่บท อพ.สธ.  ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมท่ี
อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   

โดยท่ี อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายใต้ภายแม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตาม
กรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเฉพาะในส่วนของ
หน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระส าคัญในการด าเนินงาน เช่น พื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการ
และขั้นตอนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณใน
การด าเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ.ไป
ยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป 

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปกปัก

ทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นท่ีป่าธรรมชาติด้ังเดิมท่ีปกปักรักษาไว้ โดยมีกิจกรรมท่ี
ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และ
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
เป้าหมาย 

1.เพื่อปกปักรักษาพื้นท่ีป่าธรรมชาติของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีมีพื้นท่ีป่าด้ังเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ี แต่จะต้องเป็นพื้นท่ี
นอกเหนือจากพื้นท่ีของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือจะต้องไม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหา
กับราษฎรโดยเด็ดขาด 

2. เพื่อร่วมมือกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยท่ีกรมฯ น าพื้นท่ีของกรมฯ
มาสนองพระราชด าริ ตามความเหมาะสม 

ตัวอย่างพื้นท่ีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น พื้นท่ีป่าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ พื้นท่ีป่าท่ีชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา พื้นท่ีป่าของสถาบันการศึกษา พื้นท่ีป่าของสวน
สัตว์ พื้นท่ีป่าของเขื่อนต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พื้นท่ีป่าของภาคเอกชนท่ี
ร่วมสนองพระราชด าริ เป็นต้น 

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

โดยการด าเนินงานในพื้น ท่ีปกปักทรัพยากร ซึ่ง ท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน /
คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน อพ.สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด ารินั้น ๆ โดย อพ.สธ. สามารถเป็น
ผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ สนับสนุนบุคลากร /
นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
1. การท าขอบเขตพื้นท่ีปกปักทรัพยากร
2. การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นท่ีของ หน่วยงานท่ีร่วม

สนองพระราชด าริ 
3. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่นสัตว์

จุลินทรีย์  
4. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุ ต่าง ๆ คุณภาพน้ า

คุณภาพอากาศ เป็นต้น 
5. การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพและ

ทรัพยากรชีวภาพในพื้นท่ี 
6. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้นท่ีสถานศึกษา เช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  ใน

ระดับหมู่บ้าน ต าบล สนับสนุนให้ประชาชนท่ีอยู่รอบ ๆ พื้นท่ีปกปักทรัพยากร เช่นมีกิจกรรมป้องกันไฟป่า 
กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้นท่ีปกปักทรัพยากร เป็นต้น 

ข้อมูลท่ีได้น ามารวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นท่ีขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือ
เอกชนท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

หมายเหตุ 
1. ข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมปกปักทรัพยากร สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรมท่ี 5
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
2. กิจกรรมปกปักทรัพยากร ใช้พื้นท่ีเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานในกิจกรรมนี้
3. พื้นท่ีท่ีน ามาสนองพระราชด าริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการน าพื้นท่ีนั้นเข้ามาน้อม เกล้าฯ ถวาย
เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. ส านักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพื้นท่ีท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานนั้น ๆ ท่ีเป็น
เจ้าของ แต่ใช้แนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปักทรัพยากร และในอนาคตถ้าหน่วยงานนั้น ๆ มีนโยบายใน
การด าเนินการปรับปรุงหรือต้องการใช้พื้นท่ีปกปักทรัพยากร เพื่อใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ทางหน่วยงานสนอง
พระราชด าริฯ นั้น ๆ สามารถด าเนินการแจ้งความประสงค์มายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีท่ีเป็นพื้นท่ีล่อแหลมต่อการ
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่า อาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัยก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง

ส าหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
หมู่บ้าน ในพื้นท่ีปกปักทรัพยากร ให้อยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  
เป้าหมาย 
 1. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นท่ี ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื้นท่ีท่ีทราบแน่ชัดว่าก าลังจะเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม เช่นจากป่า
กลายเป็นสวน พื้นท่ีตามเกาะต่าง ๆ ท่ีจะกลายสภาพเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียว พื้นท่ีท่ีเร่งในการสร้างถนนและ
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ให้พิจารณาความ
พร้อมและศักยภาพของหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางด าเนินงานในแต่ละพื้นท่ีเป็นส าคัญ 
 2. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นท่ี ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  
อาจจะก าลังเปล่ียนแปลงหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นคนละกับพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช/ทรัพยากรดังในกิจกรรมท่ี 1  
 โดยท่ี อพ.สธ. ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมส ารวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายใน
การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ 
อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ท้ัง
ในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงานในพื้นท่ีเป้าหมายเดิมให้
แล้วเสร็จเป็นล าดับแรก ก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลาง
ด าเนินงานในพื้นท่ีรับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของ
หน่วยงานนั้น ๆ โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ  สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 1. การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น ๆ ท้ังพื้นท่ี แต่อาจเริ่มต้นในพื้นท่ีท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากการพัฒนาหรือล่อแหลมต่อการเปล่ียนแปลงก่อนเช่น พื้นท่ีก าลังจะสร้างอ่างเก็บน้ า สร้าง
ศูนย์การค้า พื้นท่ีสร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่าง ๆ พื้นท่ีสร้างสายไฟฟ้าแรงสูง พื้นท่ีท่ีก าลังถูกบุก
รุก และในพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีจะถูกพัฒนาเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม 
 2. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บตัวอย่าง
ทรัพยากรกายภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
 3. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ส าหรับพืชสามารถเก็บเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาหรือมีการเก็บในรูป
เมล็ดในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเก็บต้นพืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในท่ีปลอดภัย การเก็บ ช้ินส่วนพืชท่ีมีชีวิต (เพื่อ
น ามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ) และส าหรับทรัพยากรอื่น ๆ (สัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บ
ตัวอย่างมาศึกษาและขยายพันธุ์ต่อไปได้ ในกิจกรรมท่ี  3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 
ข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี้ สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล

ในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และน าทรัพยากรท่ีเก็บรวบรวมได้ไปด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป  
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 1. เพื่อน าทรัพยากรท่ีมีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อน ามาใช้ประโยชน์  จากพื้นท่ีใน
กิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 ท าการคัดเลือกมาเพื่อด าเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  โดยการน าพันธุกรรม
ทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ์ ปลูก เล้ียง และขยายพันธุ์เพิ่มในพื้นท่ีท่ีปลอดภัย เรียกว่าพื้นท่ีปลูกรักษา
ทรัพยากร 
 2. ส่งเสริมให้เพิ่มพื้นท่ีเแหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื้นท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ (ex situ)ท้ังในแปลง
เพาะขยายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท่ี
มีอยู่ 6 ศูนย์ท่ัวประเทศ พื้นท่ีศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร สวนสัตว์ฯ พื้นท่ีจังหวัด  พื้นท่ี
สถาบันการศึกษาท่ีน าเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  เป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ป่าชุมชนท่ีร่วม
สนองพระราชด าริและยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่อ และสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการฯ ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ  รวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมต่าง ๆ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา เก็บในรูปสารพันธุกรรม 
หรือ ดีเอ็นเอ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่    
 โดยท่ี อพ.สธ. ด าเนินการประสานงาน สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
เช่น จังหวัดต่าง ๆ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ  กรม
วิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจเ ก็บรวบรวม
ทรัพยากร  ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปี
เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ท้ังในเรื่องวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงานในพื้นท่ีเป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นล าดับ
แรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางด าเนินงานในพื้นท่ี
รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

1. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่าพันธุกรรมพืช มี
แนวทางด าเนินงานคือ ส ารวจสภาพพื้นท่ีและสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์พืช งาน
ปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดท าแผนท่ีต้นพันธุกรรมและท าพิกัดต้นพันธุกรรม 

2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ 
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3. การเก็บรักษาท้ังในรูปของเมล็ด ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว  ในรูปของธนาคารพันธุกรรม  
ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์ 

4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเช้ือ ศึกษา
สูตรอาหารท่ีเหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว และใน
ไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  

5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น  

6. การด าเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืชใน
สถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

 
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ        

ให้ด าเนินการให้มีสถานท่ีเพาะเล้ียงหรือห้องปฏิบัติการท่ีจะเก็บรักษา เพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย โดยมีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับการด าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น 
 
หมายเหตุ 
  ข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรม
ท่ี  5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป  
 

2. กรอบการใช้ประโยชน์ 
 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ ใน 
อพ.สธ. ท้ังในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อกัน รวมท้ังพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด าริ  โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 1. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีส ารวจเก็บรวบรวมและปลูก
รักษาไว้ จากกิจกรรมท่ี 1-3  

2. เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้ังสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  มีการวางแผนและด าเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ 
น าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ ตามแนวพระราชด าริ และมีแนวทางน าไปสู่การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน   
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โดยท่ี อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และท าหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการด าเนินงาน
ด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง กรมป่าไม้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ  โดยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบ
แผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
 1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาติในดิน คุณสมบัติของน้ า ฯลฯ จากแหล่งก าเนิดพันธุกรรมด้ังเดิม
ของพืชนั้น ๆ 
 2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของทรัพยากรชีวภาพท่ี
คัดเลือกมาศึกษา  
 3. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารส าคัญ เช่น รงควัตถุ กล่ิน สารส าคัญต่าง ๆ ใน
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ท่ีเป็นเป้าหมาย 
 4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติในพันธุกรรมพืชท่ีไม่
เคยศึกษามาก่อน และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในพันธุกรรมพืชท่ีไม่ เคยศึกษามาก่อน รวมถึง
การศึกษาการเล้ียงและการขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามท่ีต้องการ  
 5. การศึกษาการจ าแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์  
เพื่อเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ไว้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 6. การจัดการพื้นท่ีท่ีก าหนดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง  
เพื่อการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อีกท้ังศูนย์ฯ เหล่านี้สามารถ
ใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.  
 ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้  อนุรักษ์  พัฒนา  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของ อพ.สธ. เริ่มด าเนินการใน 6 ศูนย์ 
ของ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ 
  1) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง  
อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  
  2) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง  
อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี 
  3) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง  
อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
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  4) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (พื้นท่ีสนองพระราชด าริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพ
ไทย) 
  5) ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก (พื้นท่ีสนองพระราชด าริของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) 
  6) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(พื้นท่ีสนองพระราชด าริของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นท่ีสนองพระราชด าริของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์) 
 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
เป้าหมาย 

1. เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศ โดยศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดา ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  บันทึกข้อมูลของการส ารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรักษ์  และ
การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้ังสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น  ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูลต่าง ๆ จากการท างานในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อพ.สธ. โดยท าการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบท่ีเช่ือมต่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ 
โดยเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

2. เพื่อให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั้น เป็นข้อมูลเพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และทรัพยากรต่าง ๆ 
โดยท่ี อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา  แต่งต้ังคณะท างาน ประสานงาน ร่วมมือ  พัฒนาการท าศูนย์ข้อมูลฯ ก าหนดรูปแบบ
ในการท าฐานข้อมูล โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงาน
ร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 1. อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ จัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรม
ส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการ
ส ารวจเกบ็รวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์  

2. น าข้อมูลของตัวอย่างพืชท่ีเก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริองค์กรอื่น เช่น 
กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. 

3. น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการปลูกรักษา 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลทรัพยากร เพื่อการประเมินคุณค่าและน าไปสู่การวางแผนพัฒนา
พันธุ์พืชและทรัพยากรอื่น ๆ 
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 4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ   มีความสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืชจากการส ารวจเก็บ
รวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผน
ด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อให้
สามารถเช่ือมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง อาจผ่านทางเว็บไซต์ ท่ีมีระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล 
 5.หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จ าเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอพระราชทานข้อมูลนั้น ๆ และขึ้นอยู่
กับพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ให้
ด าเนินการท าหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผู้อ านวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน) 
 
กิจกรรมที่  6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 เป็นกิจกรรมท่ีน าฐานข้อมูลจากกิจกรรมท่ี 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์
จุลินทรีย์ ฯลฯ 
 โดยท่ี อพ.สธ.มีหน้าท่ีประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น
ในเรื่องของพืช มีการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์
ระยะยาวและน าแผนพัฒนาพันธุ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระ
ราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมท่ีคัดเลือก ให้หน่วยงานท่ีมีความพร้อมน า ไปปฏิบัติ 
พันธุ์พืช/สัตว์/ชีวภาพอื่น ๆ ท่ีอยู่ในเป้าหมาย ได้แก่พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืชพื้นเมืองต่าง ๆ ท่ีสามารถวางแผน
น าไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้นท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา 
ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน 
พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงาน
นั้น ๆ 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
 1. จัดประชุมคณะท างานทรัพยากรต่าง ๆ คัดเลือกพันธุ์พืชท่ีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการ
วางแผนพัฒนาพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 2. ด าเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรท่ีคัดเลือกแล้ว เพื่อให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุง
พันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย   
 3. ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานท่ีมีความพร้อม ในการพัฒนาพันธุ์ทรัพยากรต่ าง ๆ  เช่นพัฒนา
พันธุกรรมพืช  ด าเนินการพัฒนาพันธุ์พืช และน าออกไปสู่ประชาชน และอาจน าไปปลูกเพื่อเป็นการค้าต่อไป 
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 4. ด าเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ท่ีได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชด้ังเดิม เพื่อประโยชน์ของ
มหาชนชาวไทย 
 
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ 

มีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับการด าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น 
 

3. กรอบการสร้างจิตส านึก 
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ได้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานได้แก่ 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  และกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่  7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 1.เพื่อให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรท้ังสามฐาน ให้
รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร
ของประเทศอย่างยั่งยืน 
 2. เพื่อให้หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ วางแผนและขยายผลเพื่อน าแนวทางการสร้างจิตส านึกใน
การรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 โดยท่ี อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริให้ด าเนินการในกิจกรรมนี้ โดย
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และ
จัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ 
   
แนวทางการด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลก 
  1.1 อพ.สธ. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้างจิตส านึก
ให้เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร   ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็น
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สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาท่ี อพ.สธ. โดยสามารถติดต่อขอใบสมัครและตัวอย่างการสมัครได้
ท่ี 
 ส านักงาน 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. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือการท่ี
สถานศึกษาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์ และคุณครู/อาจารย์ น าพรรณไม้ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนไป
เป็นส่ือในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษามีพื้นท่ีสามารถใช้พื้นท่ี
ในสถานศึกษาเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นท่ีเก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้
ดอง มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าและน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ  ใช้
ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ ถ้าในกรณีท่ีสถานศึกษาไม่มีพื้นท่ีในการส ารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ให้
ใช้พื้นท่ีท่ีอยู่รอบ ๆ โรงเรียนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่เพื่อใช้พื้นท่ีนอก
สถานศึกษา 
  1.3  สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการ
ส ารวจจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
  1.4  สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีท าอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานท่ี อพ.สธ. ก าหนดและน าไปสู่การ
ประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ 
  1.5 การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรด าเนินงานให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานท่ี อพ.สธ. ก าหนดขึ้น และรับค าแนะน าจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษา อพ.สธ. 
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความส าคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นหลัก 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  1.7 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการด าเนินงานร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณา
และวางแผน เพื่อน าแนวทางด าเนิน งาน อพ.สธ. บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
ระบบโรงเรียน 
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2. งานพิพิธภัณฑ์ 
  เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่ือเข้าถึงประชาชนท่ัวไป ตัวอย่างเช่น 
  2.1 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต ด าเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และจังหวัดต่าง ๆ จัดท าแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในลักษณะโดยมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นท่ีอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
  2.2 งานพิพิธภัณฑ์พืช ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่นกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงานเหล่านี้มีผู้เช่ียวชาญ นัก
พฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่  
  2.3 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราช ด าริ เช่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นต้น 
  2.4 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทย  เขาหมาจอ  ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  สนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ 
  2.5 งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
  2.6 นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ 
  2.7 ศูนย์การเรียนรู้ 
 
 3. งานอบรม 
  อพ.สธ. ด าเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย์
ฝึกอบรมของ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

1) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว 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. ล าตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว 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 (พื้นท่ี

สนองพระราชด าริของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นท่ีสนองพระราชด าริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
9) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดย อพ.สธ. –มจ. 
10) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
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จ.สุราษฎร์ธานี โดย อพ.สธ.-มอ. 
11) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 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 วิทยาเขตอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 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 
 ถ้าหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินงานจัดฝึกอบรม จัดค่ายต่าง ๆ ภายใต้แนวทางการด าเนินงานและสนับสนุน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน ให้อยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 1. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. 
โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.  
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใน
สาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาให้ค าแนะน า และให้แนวทาง
การศึกษา โดยจัดต้ังเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 
 3. เพื่อรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ผู้เช่ียวชาญจากท้ังภาครัฐและเอกชน เป็นอาสาสมัครและ
เข้ามาท างานตามแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ท้ังส่วนตัวและผ่านทางหน่วยงานท่ีตนเองสังกัด
อยู่ โดยจัดต้ังเป็นชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป 
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 4. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ให้ด าเนินงานสมัครสมาชิกเข้า
มาในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 โดย อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของ
หน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ 

 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

1. อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริที่มีความพร้อมในการด าเนินการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญ่ทุก ๆ 2 ปี ตามท่ีได้พระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยมี
การร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ร่วมกับ
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีก าหนดการประชุมฯ ส าหรับใน
ระยะ 5 ปีท่ีหกดังนี้ 
 
พ.ศ. 2560 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  
  28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560  
  ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 
พ.ศ. 2561 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
  ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 5 
พ.ศ. 2562 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 
พ.ศ. 2563 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
  ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 6 
พ.ศ. 2564 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 

2. อพ.สธ. สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าท่ีและนักวิจัย อพ.สธ. รวมถึงงานของ
หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และให้มีการขอ
อนุญาตในการน าเสนอผลงานทุกครั้ง  
 3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย โดย
ผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.) 
 4. การด าเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยท่ี 
อพ.สธ. สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ  ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยท่ีชมรมท้ังสอง มีการด าเนินงาน
สนับสนุนงานในกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่นเข้าไปศึกษาท างานวิจัยในพื้นท่ีปกปักทรัพยากร 
อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมส ารวจทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ี อพ.สธ. ก าหนด 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

 5. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  สามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชด าริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมท่ี 1-7 
ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.  โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานท่ีต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ เอง หรือ ขอใช้
สถานท่ีของ อพ.สธ. โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเอง 
แต่ผ่านการวางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ. และอบรมให้กับเครือข่าย อพ.สธ. เช่ น สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 6.  การท าหลักสูตร ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.  
 7. การเผยแพร่โดยส่ือต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. สามารถใช้สัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ได้
เมื่อได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
 8.  การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราช ด าริ ในส่วนท่ี
เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
 9. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลท่ัวไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ. 
 10. การด าเนินงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
 11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ามางานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชด าริ โดยการ
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกและด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยตรงกับ อพ.สธ. สามารถด าเนินงานครอบคลุมท้ัง
สามฐานทรัพยากร (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) โดยท่ีมี
คณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. - ต าบลท่ีสนองพระราชด าริ มี 3 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านบริหารและด้านจัดการ  
2. ด้านการด าเนินงาน  ซึ่งแบ่งเป็นอีก 6 งาน ได้แก่ 

1) งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
2) งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
3) งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4) งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
5) งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6) งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3. ด้านผลการด าเนินงาน 
 

  โดยท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง สามารถท าหนังสือเข้ามาสนอง
พระราชด าริโดยตรง การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. -ต าบลท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ จัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต าบลท่ีสนองพระราชด าริ และน าไปสู่การประเมินเพื่อ
รับการประเมินรับป้ายพระราชทานในการสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
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ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

1. สนับสนุนงานปกติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีต้องทราบในเรื่อง
ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าภูมิปัญญานั้นไป
พัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีท าให้เป็นมาตรฐานสากล  

2. สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)/เทศบาล ท างานใกล้ชิดกับสถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ประสานกับชุมชนและโรงเรียน เพื่อมาเป็นก าลังในการร่วมส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับต าบล /
เทศบาล  เกิดการสร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่นให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะสถานศึกษามี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ.2551 ซึ่งบ่งช้ีว่าในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องทราบในเรื่อง
ทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นั่นคือจะต้องมีภูมิปัญญามาก ากับการใช้ประโยชน์ เช่น 
พืชผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมส่ิงแวดล้อม เมื่อมีการท างานร่วมกัน 
อบต./เทศบาล จะได้ข้อมูลทรัพยากรท่ีเป็นปัจจุบัน ในการวางแผนพัฒนา อบต./เทศบาล 

3. อบต./เทศบาล ได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบการท าทะเบียนทรัพยากรต่าง ๆ ของ 
อพ.สธ. ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เพื่อน าไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพยากร น าไปสู่การเป็นหลักฐาน
ในการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) และการขึ้นทะเบียนอื่น ๆ ต่อไป และเป็น
การยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya protocol) 
 
 

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

รายงานความก้าวหน้าโครงการวจิยัที่ได้รับทุนจากมหาวทิยาลยัมหิดล 
คร้ังท่ี..........ระหวา่งเดือน........................พ.ศ. ...........- เดือน......................พ.ศ. ........... 

 
1. ไดรั้บอนุมติัทุนอุดหนุนการวจิยัประจ าปีงบประมาณ............................ 
A  ทุนส่งเสริมนักวจัิยรุ่นใหม่    B  ทุนส่งเสริมนักวจัิยรุ่นกลาง 
C  ทุนสนับสนุนนักวจัิยพีเ่ลีย้ง (Mentorship)    D  ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน 
E  ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย  

 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. การวจิยัเพื่อแสวงหามาตรการท่ีจะควบคุมและป้องกนัโรค/ภาวะท่ีเป็นปัญหาสุขภาพหรือ

สาธารณสุขท่ีส าคญัของประเทศไทยในปัจจุบนัและอนาคต เช่น อุบติัภยั โรคหวัใจและหลอด
เลือด โรคมะเร็ง โรคติดเช้ือ การติดสารเสพติด เป็นตน้ 

 9. การวจิยัเพื่อป้องกนั/ลดปัญหาการสร้างภาวะโลกร้อน 

 10. การจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรน ้า 
 11. การวจิยัและพฒันาคุณภาพชีวติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 12. การวจิยัและพฒันาดา้นภาษา ศิลปวฒันธรรม เพื่อการอนุรักษ ์

F  ทุนอุดหนุนการตั้งกลุ่มวจัิย (Research Cluster)  
G  ทุนอุดหนุนการวจัิยชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 
H  ทุนประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน 
2. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)....................................................................................................................... 
       (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................................... 
3. ช่ือหวัหนา้โครงการ............................................................................................................................. 
 สถานท่ีติดต่อ.............................................................................................................................. 
 โทรศพัท.์....................................โทรสาร.................................E-mail...................................... 
4. ระยะเวลาตลอดโครงการ.................................ปี 
    เร่ิมโครงการวจิยัเม่ือเดือน..............................พ.ศ. ................ ถึงเดือน..........................พ.ศ. ............. 
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รหสัโครงการ 
                         (ส าหรับเจา้หนา้ท่ี) 

เอกสารหมายเลข 2 
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5.งบประมาณรวมตลอดโครงการ............................บาท (ถา้เป็นโครงการต่อเน่ืองใหร้ะบุรายปีท่ีไดทุ้นดว้ย) 
 ปีท่ี 1 (25......) ........................................บาท  
 ปีท่ี 2 (25......)........................................บาท  
 ปีท่ี 3 (25......)........................................บาท 
6. เป้าหมาย/ผลงานหลกัของโครงการ 
 เป็นการระบุผลงานหลกัของโครงการคืออะไร และใคร (กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร หรือบริษทั

อุตสาหกรรม) ท่ีจะเป็นผูไ้ดป้ระโยชน์หรือผูน้ าผลงานไปใช ้
7. วตัถุประสงคเ์ชิงกิจกรรม 
 เป็นการแสดงว่าโครงการจะศึกษาอะไร  เพื่อแก้ปัญหาหรือให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมาย  และใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแผนงานวจิยัของโครงการวจิยั 
8. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บของโครงการ : กรุณาอธิบายใหช้ดัเจนดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี เช่น 

8.1 โครงการวิจยัสามารถก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นใดบา้ง อยา่งไร (เช่น ในดา้นเศรษฐกิจ ก่อนท่ีจะ
มีโครงการวิจยั  เดิมมีผลผลิตต ่า ตน้ทุนสูงเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเป็นสินคา้น าเขา้  
และเม่ือมีโครงการวจิยัฯ น้ีแลว้จะมีส่วนแกปั้ญหาหรือสร้างโอกาสไดม้ากนอ้ยเพียงใด  รวมถึง
การมีส่วนในการเพิ่มศักยภาพในการผลิต/การแข่งขันของสินค้า และการให้บริการ
ภายในประเทศอยา่งไร และมูลค่าเท่าใด) หรือ 

8.2 โครงการวิจยัท่ีมีส่วนท าให้วิถีชีวิต โครงสร้างทางสังคม สภาพแวดลอ้ม และสุขภาพของคน
ไทยเปล่ียนแปลงไปในทางใด  หรือ 

8.3 โครงการวิจยัท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยี  ให้ช้ีแจงวา่เทคโนโลยีหรือวิธีการท่ีเลือกให้มีขอ้ดีหรือ
ขอ้เสียไดเ้ปรียบจากเทคโนโลย ี หรือวธีิการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและแบบอ่ืน ๆ อยา่งไร 

9. รายละเอียดทางวชิาการท่ีไดรั้บจากการวจิยั 
 9.1 ความกา้วหนา้ของการวจิยั ณ ช่วงเวลารายงาน 
 ส่วนน้ีถือวา่เป็นเน้ือหาหลกัของรายงาน  โปรดระบุรายละเอียดใหค้รบถว้นและชดัเจน 

เน้ือหาในส่วนน้ี  ให้ผูว้ิจยัเสนอรายละเอียดความก้าวหน้าการวิจยัท่ีได้ในคร้ังน้ี  โดยผูว้ิจยัตอ้ง
เกร่ินน าสรุปผลการวิจยัตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงรายงานความกา้วหน้าคร้ังก่อนโดยย่อ  ก่อนท่ีจะเสนอ
รายละเอียดความกา้วหนา้การวจิยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ี  โดยระบุถึง 
 วธีิการทดลองวจัิย 

 รายงานผลการทดลอง ท่ีได ้ ซ่ึงควรระบุขอ้มูลเชิงวิทยาศาสตร์จากการวิจยั  และหากมีรูปภาพ 
แผนภูมิ ตาราง ภาพประกอบ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และขอ้มูลอ่ืน ให้ใส่ไวใ้นรายงานด้วย  
นอกจากน้ีผูว้ิจยัควรแจกแจงงานวิจยัท่ีวางแผนไวใ้นขอ้เสนอโครงการเปรียบเทียบกบัสรุปผล
งานวจิยัท่ีได ้ณ ช่วงเวลารายงาน  และระบุลกัษณะงานตามโครงการวจิยัท่ีจะด าเนินการต่อไป  

 สรุปผลการทดลอง และวจิารณ์ผลการทดลองทีไ่ด้ 
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9.2 ตารางแสดงความกา้วหนา้ของผลงานวจิยั 
นอกจากรายละเอียดในขอ้ 9.1 ใหผู้ว้จิยัแสดงตารางความกา้วหนา้ของผลงานวจิยัตามรายละเอียด
ในตารางท่ี 9.1 ดว้ย 

ตารางที ่9.1 ความกา้วหนา้ของผลงานวจิยั ณ ช่วงรายงานเม่ือเทียบกบัแผนงานวจิยัทั้งโครงการ 

รายละเอียดของแผนงาน 

ความกา้วหนา้ผลงานวจิยั ผลงานท่ีได ้
(ระบุเทคโนโลยี
หรือวธีิการหรือ
ผลิตภณัฑ)์ 

ปีท่ี 1 (ปี 25......) ปีท่ี 2 (ปี 25......) ปีท่ี 3 (ปี 25......) 
เดือนท่ี 
1-6 

เดือนท่ี 
7-12 

เดือนท่ี 
1-6 

เดือนท่ี 
7-12 

เดือนท่ี 
1-6 

เดือนท่ี 
7-12 

1. ........................        
2. .........................        
3. ……………….        
 
                       แผนงานวิจยัทั้งโครงการท่ีวางไว ้                     ผลงานวจิยัท่ีด าเนินจนถึงปัจจุบนั 
 
ตารางที ่9.2 เป้าหมายผลงานในแต่ละช่วงเวลา 

ปีท่ี เดือนท่ี ผลงานท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ผลจากการปฏิบติังานจริง 
1 1-6   

7-12   
2 1-6   

7-12   
3 1-6   

7-12   
 

 งานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีเสนอไวห้รือไม่ 
ระบุรายละเอียดวา่งานวจิยัส าเร็จตามเป้าหมายท่ีเสนอไปหรือไม่  หากไม่ส าเร็จให้ระบุ
เหตุผลและปัญหาของการศึกษาวจิยั 

 อุปสรรคหรือปัญหา 
ระบุอุปสรรค  ปัญหา  และส่ิงท่ีท าใหผ้ลการวจิยัล่าชา้ 

 แนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค 
ระบุแนวทางท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ระหวา่งท าการวิจยั  เพื่อมิให้
เกิดปัญหาเหล่าน้ีในการวจิยัท่ีจะด าเนินต่อไป 
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10. รายละเอียดงบประมาณ (ระบุรายละเอียดในแต่ละหมวดอยา่งชดัเจน) 
งบประมาณปีท่ี ....................................... (25......)   จ านวนเงิน..........................................บาท 
งบประมาณงวดท่ีไดรั้บไปแลว้.......................งวด จ านวนเงิน..........................................บาท 
 
ตางรางท่ี 10.1 รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรั้บ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใชจ่้าย 

(บาท) 
ยอดคงเหลือ 

(บาท) 
1. งบบุคลากร    
2. งบด าเนินงาน    
     2.1 ค่าตอบแทน    
     2.2 ค่าใชส้อย    
     2.3 ค่าวสัดุ    
3. งบลงทุน (ครุภณัฑ ์ 
ถา้มี) 

   

รวม    
 
 จะขอเบิกงบประมาณงวดต่อไป  (งวดท่ี ...............)  จ  านวน.................................บาท 
 รายการครุภณัฑท่ี์จดัซ้ือเรียบร้อยแลว้ (ถา้มี).................................................................. 
11. สรุปผลงานการวจิยัท่ีไดด้ าเนินการมาแลว้ (ไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4) 
 ในกรณีเป็นโครงการต่อเน่ืองใหส้รุปผลงานวจิยัท่ีไดด้ าเนินการมาแลว้  โดยมีความยาวไม่เกิน  

1 หนา้กระดาษ A4 
12. ผลงานวจิยัท่ีไดท้  าไปแลว้คิดเป็นร้อยละ...........................ของงานวิจยั  ตลอดโครงการ 
13. ผลงานอ่ืน ๆ จากโครงการวจิยั 
 ใหผู้ว้จิยัรายงานผลงานวจิยัอ่ืน ๆ ตามหวัขอ้ในตารางท่ี 13.1 ซ่ึงประกอบดว้ย รูปแบบผลงานวจิยั 
การผลิตนกัศึกษา การจดสิทธิบตัร  และการเสนอผลงานวจิยั 
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ตารางท่ี 13.1 ผลงานวิจยัอ่ืน ๆ จากโครงการวจิยั 
ผลงาน รายละเอียด 

1. รูปแบบผลงานวจิยั  ไดแ้ก่  ตน้แบบผลิตภณัฑ/์กระบวนการใหม่/เทคโนโลยใีหม่/องคค์วามรู้ 
 ยงัไม่ไดรู้ปแบบผลงานวจิยัท่ีชดัเจน 
 ไดรู้ปแบบผลงานวจิยั  ดงัน้ี (ระบุรายละเอียดโดยยอ่ของแต่ละรูปแบบ) 
          
          ตน้แบบผลิตภณัฑ ์
……………………………………… 
……………………………………… 
          กระบวนการใหม่ 
……………………………………… 
……………………………………… 
          เทคโนโลยใีหม่ 
........................................................... 
........................................................... 
          องคค์วามรู้ 
........................................................... 
.......................................................... 
          

1.1 เชิงพาณิชย ์(ระบุช่ือบริษทั/องคก์ร/สถาบนั และกิจกรรมโดยยอ่ในการ
น าเอาผลงานวจิยัไปใช)้ 

 ก. ด าเนินการแลว้....................................................................... 
 ข. อยูร่ะหวา่งด าเนินการ.......................................................................... 
 ค. ยงัไม่มีการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์
          มีแผนท่ีจะด าเนินการ ในวนั/เดือน/ปี................................. 
 หากตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัประสานงานกบัภาคเอกชน กรุณาแจง้ให ้ทราบดว้ย 
          อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................ 
1.2 เชิงสาธารณะประโยชน์ (ระบุวา่เป็นกรณีท่ี 1 และ/หรือกรณีท่ี 2) 
         1.2.1 กรณีท่ี 1 เป็นการน าผลงานวจิยัถ่ายทอดใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน/ชุมชน/กลุ่มบุคคลโดยไม่หวงัผลก าไร (ใหร้ะบุช่ือหน่วยงาน/ชุมชน/
กลุ่มบุคคลท่ีรับผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์และกิจกรรมโดยยอ่ในการน า
ผลงานวจิยัไปใช)้ 
         1.2.2 กรณีท่ี 2 เป็นการเผยแพร่ผลงานวจิยัโดยการจดัประชุม/สมัมนา/
ฝึกอบรม (ใหร้ะบุช่ือหวัขอ้ท่ีจดั  วนั/เดือน/ปีท่ีจดั  และสถานท่ีท่ีจดั) 
 ก. ด าเนินการแลว้....................................................................... 
 ข. อยูร่ะหวา่งด าเนินการ.......................................................................... 
 ค. ยงัไม่มีการน าเสนอผลงานวจิยัไปใชเ้ชิงสาธารณะประโยชน ์
          มีแผนท่ีจะด าเนินการ ในวนั/เดือน/ปี................................. 
 หากตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัประสานงานกบัภาคเอกชน กรุณาแจง้ให ้ทราบดว้ย 
          อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................ 
หมายเหตุ  ถา้รูปแบบผลงานวจิยัมีมากกวา่ 1 รูปแบบใหร้ะบุการน าไปใช้
ประโยชน์ในแต่ละรูปแบบ เช่น โครงการ ก. มี 2 รูปแบบคือ 1) ตน้แบบ
ผลิตภณัฑ ์ใหร้ะบุการน าไปใชป้ระโยชน์ทั้ง 2 ประเภท และ 2) เทคโนโลยใีหม่ 
ใหร้ะบุการน าไปใชป้ระโยชน์ทั้ง 2 ประเภท ดว้ย 

   2. การผลิตนกัศึกษา   

 ไม่มีการผลิตนกัศึกษาในโครงการ 

 มีการผลิตนกัศึกษาในโครงการ ระบุช่ือนกัศึกษา/ระดบัปริญญา/ช่ือปัญหาพิเศษ-งานวจิยั-วทิยานิพนธ์/สถานภาพ
การศึกษา (ก าลงัศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา) 

 

ผลงาน รายละเอียด 
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3. สิทธิบตัร 
 3.1 จดสิทธิบตัรแลว้ ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีน าไปจด วนั/เดือน/ปีท่ียืน่จด  หมายเลขสิทธิบตัร ประเทศท่ียืน่จด

สิทธิบตัร 
 3.2 ก าลงัด าเนินการยืน่
ขอจดสิทธิบตัร 

ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีน าไปจด วนั/เดือน/ปีท่ียืน่จด  หมายเลขสิทธิบตัร ประเทศท่ียืน่จด
สิทธิบตัร 

 3.3 อยูใ่นระหวา่ง
เตรียมค าขอจดสิทธิบตัร 

ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีน าไปยืน่จด 

 3.4 ยงัไม่จดสิทธิบตัร  ก. ตอ้งการค าปรึกษาจากเจา้หนา้ท่ีดา้นจดสิทธิบตัรของมหาวทิยาลยั 
 อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................ 

4. การเสนอผลงานวจิยั 
 4.1 ยงัไม่มีการน าเสนอผลงานวจิยั 
 4.2 มีการน าเสนอผลงานวจิยัแลว้ในรูปแบบ  ดงัน้ี 
         4.2.1 บทความทาง
วชิาการ 

  

 4.2.1.1 วารสาร 
(Journal) 

 สถานภาพ 

  ก. ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยัและ/หรือผูร่้วมวจิยั ปีท่ี
ตีพิมพ ์ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และเลขหนา้ท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบ
เรียง/เขียน    (In 
preparation) 
 ยืน่เอกสารแลว้ อยู่
ระหวา่งการพิจารณา 
(Submitted) 
 ไดรั้บการตอบรับแลว้  
อยูร่ะหวา่งการจดัพิมพ ์
(Accepted, In press) 
 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ 
(Published) 

  ข. ระดบันานาประเทศ (ระบุช่ือผูว้จิยัและ/หรือผูร่้วมวจิยั 
ปีท่ีตีพิมพ ์ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และเลขหนา้ท่ี
พิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบ
เรียง/เขียน    (In 
preparation) 
 ยืน่เอกสารแลว้ อยู่
ระหวา่งการพิจารณา 
(Submitted) 
 ไดรั้บการตอบรับแลว้  
อยูร่ะหวา่งการจดัพิมพ ์
(Accepted, In press) 
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 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ 
(Published) 

 4.2.1.2 หนงัสือ/คู่มือ/
ต ารา 

 ก. ภาษาไทย (ระบุช่ือผูเ้ขียน ช่ือหนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือ
ส านกัพิมพ ์และวนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบ
เรียง/เขียน   (In preparation) 
 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ 
(Published) 

  ข. ภาษาองักฤษ (ระบุช่ือผูเ้ขียน ช่ือหนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือ
ส านกัพิมพ ์และวนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบ
เรียง/เขียน   (In preparation) 
 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ 
(Published) 

ผลงาน รายละเอียด 
 4.2.1.3 เอกสารประกอบการ
ประชุม 

 ก.ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือการ
ประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
          Proceedings                   Book of Abstracts 

  ข.ระดบันานาชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือ
การประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
          Proceedings                   Book of Abstracts 

4.3 การประชุมวชิาการ  ก. ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือการ
ประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีจดั) 
          บรรยาย                       โปสเตอร์ 

  ข. ระดบันานาชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือ
การประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีจดั เมือง ประเทศ) 
         1. การประชุมในประเทศ 
           บรรยาย                       โปสเตอร์ 
         2. การประชุมในต่างประเทศ 
           บรรยาย                       โปสเตอร์ 

5. รางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บจากผลงานวจิยัน้ี 
 ยงัไม่เคยไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร 
 ไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร ดงัน้ี 
          ในประเทศ (ระบุช่ือรางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บ ผลงานท่ีท าใหไ้ดรั้บรางวลั หน่วยงานท่ีมอบ

รางวลั และวนั/เดือน/ปีท่ีไดรั้บ) 
          ต่างประเทศ (ระบุช่ือรางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บ ผลงานท่ีท าใหไ้ดรั้บรางวลั หน่วยงานท่ีมอบ

รางวลั ประเทศ และวนั/เดือน/ปีท่ีไดรั้บ) 
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หัวข้อเกีย่วกบัส่วนประกอบในการจดัท ารายงานการวจิยัฉบับสมบูรณ์ 
เสนอมหาวทิยาลยัมหดิล 

 

1. ส่วนประกอบของรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

         ส่วนประกอบตอนต้น 

1.  หนา้ปก (Cover) 
2.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)  
3.  บทคดัยอ่ (Abstract)  
4.  สารบญัเร่ือง (Table of Contents)  
5.  สารบญัตาราง (List of Tables)  
6.  สารบญัภาพ (List of Illustrations)  
7.  ค าอธิบายสัญลกัษณ์ และค ายอ่ท่ีใชใ้นการวจิยั (List of Abbreviations)  

         ส่วนประกอบเน้ือเร่ือง 
1. บทน า (Introduction) 
2. เน้ือเร่ือง (Main body) 
3. ขอ้วจิารณ์ (Discussion) 
4. สรุปและขอ้เสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 

         ส่วนประกอบตอนท้าย 
1. บรรณานุกรม (Bibliography) 
2. ภาคผนวก (Appendix) (ถา้มี) 

2. เอกสารประกอบรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

 1. แบบสรุปโครงการวจิยั 
2.  รายละเอียดของส่ิงตีพิมพ ์ สิทธิบตัรหรือผลงานอ่ืน ๆ จากโครงการน้ี (ถา้มี) 
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3. รายละเอยีดการจัดท ารายงานโครงการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 
         ส่วนประกอบตอนต้น 

1.  หนา้ปก (Cover) 
ระบุค าวา่ “รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์” และช่ือเร่ืองเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ช่ือ

หัวหน้าโครงการ หน่วยงานท่ีสังกดั และประเภททุนวิจยัท่ีได้รับและปีงบประมาณท่ีได้รับ  
และให้ระบุขอ้ความเป็นกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยว่า “โครงการวิจยัไดรั้บทุนอุดหนุน
การวจิยัจากมหาวทิยาลยัมหิดล” 

2.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)  
เป็นการแสดงความขอบคุณผูท่ี้ให้การสนบัสนุนการวิจยั และผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือในการ

วจิยั และระบุขอ้ความกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยวา่ “โครงการวิจยัไดรั้บทุนอุดหนุนการ
วิจยัจากมหาวิทยาลยัมหิดล”  และภาษาองักฤษให้ระบุ “This research project is supported by 
Mahidol University” 

3.  บทคดัยอ่ (Abstract)  
  ระบุบทคดัยอ่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยมีความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 
โดยเน้ือหาของบทคดัยอ่ควรระบุวตัถุประสงค ์วธีิการวิจยั และผลการวจิยัในประเด็นท่ีส าคญัให้
กระชบั   ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย และชดัเจน โดยบรรทดัสุดทา้ยของบทคดัยอ่ให้ระบุค าส าคญั (keyword) 
ของการวิจยัในคร้ังน้ีดว้ย 
4.  สารบญัเร่ือง (Table of Contents)  
  ช่ือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีระบุในหนา้สารบญัตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือหวัขอ้ในส่วนของเน้ือหา 
5.  สารบญัตาราง (List of Tables) 
   ช่ือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีระบุในหนา้สารบญัตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือหวัขอ้ในส่วนของเน้ือหา 
6.  สารบญัภาพ (List of Illustrations)  
  ช่ือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีระบุในหนา้สารบญัตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือหวัขอ้ในส่วนของเน้ือหา 
7.  ค าอธิบายสัญลกัษณ์ และค ายอ่ท่ีใชใ้นการวจิยั (List of Abbreviations)  

 
         ส่วนประกอบเน้ือเร่ือง 

1. บทน า (Introduction) 
ระบุเน้ือหาของเร่ืองท่ีเคยมีผูท้  าการวิจยัมาก่อน ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา วตัถุประสงค์

และขอบเขตการวจิยั วิธีด าเนินการวิจยัโดยสรุป ทฤษฎีและ/หรือแนวความคิดท่ีน ามาใชใ้นการวิจยั 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ฯลฯ  
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2. เน้ือเร่ือง (Main body) 
ระบุรายละเอียดเก่ียวกับ เคร่ืองมือและวิธีด าเนินการวิจัย (Material & Method) รวมทั้ ง

ผลการวิจยั (Result) ฯลฯ โดยในส่วนของเน้ือเร่ืองอาจประกอบด้วยกราฟ ตาราง และภาพ      ท่ี
สามารถอธิบาย ส่ือ และจดัระเบียบใหเ้กิดความเขา้ใจง่าย หรือเนน้ประเด็นท่ีส าคญั 
3. ขอ้วจิารณ์ (Discussion) 

เสนอเหตุผลของผลการวิจยัในข้อ 2 ตามหลักการทางวิชาการทั้ งท่ีเป็นและไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้หากมีการอา้งอิงเอกสารจากแหล่งอ่ืนในส่วนน้ีดว้ยให้ใชห้ลกัการเขียนอา้งอิงใน
หวัขอ้ 1 บทน า 
4. สรุปและขอ้เสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 

สรุปประเด็นส าคญัจากการวิจยัในคร้ังน้ี  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการวิจยัทั้งแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการวจิยั  ตลอดจนการเช่ือมโยงการวิจยัไปสู่ขั้นตอนการวิจยั
และพฒันาเพื่อต่อยอดต่อไป  รวมทั้งประโยชน์และแนวทางในการประยกุตแ์ละแนวทางในการ
ประยกุตใ์ชผ้ลงานวจิยัท่ีไดจ้ากโครงการ 

         ส่วนประกอบตอนท้าย 
1. บรรณานุกรม (Bibliography) 

ระบุรายช่ือเอกสารอา้งอิงโดยเรียงล าดบัเอกสารอา้งอิงภาษาไทยก่อน และตามดว้ยเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ีใหเ้รียงตามล าดบัอกัษร 
2. ภาคผนวก (Appendix) (ถา้มี) 

ส่วนน้ีจะมีหรือไม่ก็ได ้ ภาคผนวกเป็นส่วนท่ีเสนอรายละเอียดของขอ้มูลเพิ่มเติมจากเน้ือหา
ของการวิจยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อไม่ให้เน้ือหาในรายงานมีมากเกินไป และเพื่อเช่ือมโยงให้ทราบ
รายละเอียดของการวิจยัในประเด็นท่ีส าคญั  ซ่ึงอาจประกอบดว้ย  ขอ้มูลผลการทดลอง (Raw data) 
และแบบสอบถาม (Questionnaire) และประวติัของผูว้จิยั เป็นตน้ 
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แบบสรุปโครงการวจิยัฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)........................................................................................................................ 
       (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................................... 
2. ช่ือหวัหนา้โครงการ (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................... 
 (Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………......   
 ต าแหน่ง…………………………………………………………………………... 
 หน่วยงาน…………………………………………………………………………. 

สถานท่ีติดต่อ.............................................................................................................................. 
 โทรศพัท.์....................................โทรสาร.................................E-mail...................................... 
    ผูร่้วมโครงการ(นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................... 
 (Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………......   
 ต าแหน่ง…………………………………………………………………………... 
 หน่วยงาน…………………………………………………………………………. 

สถานท่ีติดต่อ.............................................................................................................................. 
 โทรศพัท.์....................................โทรสาร.................................E-mail....................... 
3.  ระยะเวลาโครงการ.......ปี  ตั้งแต่เดือน.....................พ.ศ. ............ ถึงเดือน................พ.ศ. ......... 
4. บทคดัยอ่ 

........................................................................................................................................... 
    Abstract 
 ........................................................................................................................................... 
5. วตัถุประสงคข์องโครงการ…………………………………………………………………….. 
6. เป้าหมายของโครงการ………………………………………………………………………… 
7. งบประมาณ 
รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรั้บ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใชจ่้าย 

(บาท) 
ยอดคงเหลือ 

(บาท) 
1. งบบุคลากร    
2. งบด าเนินงาน    
     2.1 ค่าตอบแทน    
     2.2 ค่าใชส้อย    
     2.3 ค่าวสัดุ    

รหสัโครงการ 
                         (ส าหรับเจา้หนา้ท่ี) 
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3. งบลงทุน (ครุภณัฑ ์ ถา้มี)    
รวม    

  
กรณีมีเงินทุนวิจยัคงเหลือให้หัวหน้าโครงการน าเงินคงเหลือพร้อมดอกผล (ถา้มี)  และสมุดบญัชี

เงินฝาก (ตน้ฉบบั) ส่งหน่วยงานภายใน 30 วนั นบัแต่วนัส้ินสุดโครงการ  เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบและ
ท ารายงานเสนอมหาวทิยาลยัต่อไป 
 
8. รายช่ือครุภณัฑท่ี์ไดรั้บจากการสนบัสนุน…………………………………………………….. 
9. ผลงานท่ีไดรั้บจากโครงการน้ี 
 ให้ผูว้ิจ ัยรายงานผลงานวิจยัตามหัวข้อในตารางรายละเอียดผลงาน  ซ่ึงประกอบด้วย รูปแบบ
ผลงานวจิยั การผลิตนกัศึกษา การจดสิทธิบตัร  และการเสนอผลงานวจิยั 
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ผลงาน รายละเอียด 

1. รูปแบบผลงานวจิยั  ไดแ้ก่  ตน้แบบผลิตภณัฑ/์กระบวนการใหม่/เทคโนโลยใีหม่/องคค์วามรู้ 
 ยงัไม่ไดรู้ปแบบผลงานวจิยัท่ีชดัเจน 
 ไดรู้ปแบบผลงานวจิยั  ดงัน้ี (ระบุรายละเอียดโดยยอ่ของแต่ละรูปแบบ) 
          
          ตน้แบบผลิตภณัฑ ์
……………………………………… 
……………………………………… 
          กระบวนการใหม่ 
……………………………………… 
……………………………………… 
          เทคโนโลยใีหม่ 
........................................................... 
........................................................... 
          องคค์วามรู้ 
........................................................... 
.......................................................... 
          

1.1 เชิงพาณิชย ์(ระบุช่ือบริษทั/องคก์ร/สถาบนั และกิจกรรมโดยยอ่ในการ
น าเอาผลงานวจิยัไปใช)้ 

 ก. ด าเนินการแลว้....................................................................... 
 ข. อยูร่ะหวา่งด าเนินการ.......................................................................... 
 ค. ยงัไม่มีการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์
          มีแผนท่ีจะด าเนินการ ในวนั/เดือน/ปี................................. 
 หากตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัประสานงานกบัภาคเอกชน กรุณาแจง้ให ้ทราบดว้ย 
          อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................ 
1.2 เชิงสาธารณะประโยชน์ (ระบุวา่เป็นกรณีท่ี 1 และ/หรือกรณีท่ี 2) 
         1.2.1 กรณีท่ี 1 เป็นการน าผลงานวจิยัถ่ายทอดใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน/ชุมชน/กลุ่มบุคคลโดยไม่หวงัผลก าไร (ใหร้ะบุช่ือหน่วยงาน/ชุมชน/
กลุ่มบุคคลท่ีรับผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์และกิจกรรมโดยยอ่ในการน า
ผลงานวจิยัไปใช)้ 
         1.2.2 กรณีท่ี 2 เป็นการเผยแพร่ผลงานวจิยัโดยการจดัประชุม/สมัมนา/
ฝึกอบรม (ใหร้ะบุช่ือหวัขอ้ท่ีจดั  วนั/เดือน/ปีท่ีจดั  และสถานท่ีท่ีจดั) 
 ก. ด าเนินการแลว้....................................................................... 
 ข. อยูร่ะหวา่งด าเนินการ.......................................................................... 
 ค. ยงัไม่มีการน าเสนอผลงานวจิยัไปใชเ้ชิงสาธารณะประโยชน ์
          มีแผนท่ีจะด าเนินการ ในวนั/เดือน/ปี................................. 
 หากตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัประสานงานกบัภาคเอกชน กรุณาแจง้ให ้ทราบดว้ย 
          อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................ 
หมายเหตุ  ถา้รูปแบบผลงานวจิยัมีมากกวา่ 1 รูปแบบใหร้ะบุการน าไปใช้
ประโยชน์ในแต่ละรูปแบบ เช่น โครงการ ก. มี 2 รูปแบบคือ 1) ตน้แบบ
ผลิตภณัฑ ์ใหร้ะบุการน าไปใชป้ระโยชน์ทั้ง 2 ประเภท และ 2) เทคโนโลยใีหม่ 
ใหร้ะบุการน าไปใชป้ระโยชน์ทั้ง 2 ประเภท ดว้ย 

   2. การผลิตนกัศึกษา   

 ไม่มีการผลิตนกัศึกษาในโครงการ 

 มีการผลิตนกัศึกษาในโครงการ ระบุช่ือนกัศึกษา/ระดบัปริญญา/ช่ือปัญหาพิเศษ-งานวจิยั-วทิยานิพนธ์/สถานภาพ
การศึกษา (ก าลงัศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา) 
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ผลงาน รายละเอียด 
3. สิทธิบตัร 
 3.1 จดสิทธิบตัรแลว้ ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีน าไปจด วนั/เดือน/ปีท่ียืน่จด  หมายเลขสิทธิบตัร 

ประเทศท่ียืน่จดสิทธิบตัร 
 3.2 ก าลงัด าเนินการยืน่ขอจด
สิทธิบตัร 

ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีน าไปจด วนั/เดือน/ปีท่ียืน่จด  หมายเลขสิทธิบตัร 
ประเทศท่ียืน่จดสิทธิบตัร 

 3.3 อยูใ่นระหวา่งเตรียมค าขอจด
สิทธิบตัร 

ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีน าไปยืน่จด 

 3.4 ยงัไม่จดสิทธิบตัร  ก. ตอ้งการค าปรึกษาจากเจา้หนา้ท่ีดา้นจดสิทธิบตัรของมหาวทิยาลยั 
 อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................ 

4. การเสนอผลงานวจิยั 
 4.1 ยงัไม่มีการน าเสนอผลงานวจิยั 
 4.2 มีการน าเสนอผลงานวจิยัแลว้ในรูปแบบ  ดงัน้ี 
         4.2.1 บทความทางวชิาการ   
 4.2.1.1 วารสาร (Journal)  สถานภาพ 
  ก. ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยัและ/

หรือผูร่้วมวจิยั ปีท่ีตีพิมพ ์ช่ือบทความ 
ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และเลขหนา้ท่ี
พิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    
(In preparation) 
 ยืน่เอกสารแลว้ อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา (Submitted) 
 ไดรั้บการตอบรับแลว้  อยูร่ะหวา่ง
การจดัพิมพ ์(Accepted, In press) 
 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 

  ข. ระดบันานาประเทศ (ระบุช่ือ
ผูว้จิยัและ/หรือผูร่้วมวจิยั ปีท่ีตีพิมพ ์
ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และ
เลขหนา้ท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    
(In preparation) 
 ยืน่เอกสารแลว้ อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา (Submitted) 
 ไดรั้บการตอบรับแลว้  อยูร่ะหวา่ง
การจดัพิมพ ์(Accepted, In press) 
 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 

 4.2.1.2 หนงัสือ/คู่มือ/ต ารา  ก. ภาษาไทย (ระบุช่ือผูเ้ขียน ช่ือ
หนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือส านกัพิมพ ์และ
วนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน   
(In preparation) 
 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 

  ข. ภาษาองักฤษ (ระบุช่ือผูเ้ขียน 
ช่ือหนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือส านกัพิมพ ์
และวนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน   
(In preparation) 
 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
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ผลงาน รายละเอียด 
 4.2.1.3 เอกสารประกอบการ
ประชุม 

 ก.ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือการ
ประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
          Proceedings                   Book of Abstracts 

  ข.ระดบันานาชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือ
การประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
          Proceedings                   Book of Abstracts 

4.3 การประชุมวชิาการ  ก. ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือการ
ประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีจดั) 
          บรรยาย                       โปสเตอร์ 

  ข. ระดบันานาชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือ
การประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีจดั เมือง ประเทศ) 
         1. การประชุมในประเทศ 
           บรรยาย                       โปสเตอร์ 
         2. การประชุมในต่างประเทศ 
           บรรยาย                       โปสเตอร์ 

5. รางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บจากผลงานวจิยัน้ี 
 ยงัไม่เคยไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร 
 ไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร ดงัน้ี 
          ในประเทศ (ระบุช่ือรางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บ ผลงานท่ีท าใหไ้ดรั้บรางวลั หน่วยงานท่ีมอบ

รางวลั และวนั/เดือน/ปีท่ีไดรั้บ) 
          ต่างประเทศ (ระบุช่ือรางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บ ผลงานท่ีท าใหไ้ดรั้บรางวลั หน่วยงานท่ีมอบ

รางวลั ประเทศ และวนั/เดือน/ปีท่ีไดรั้บ) 



                                        -- ตัวอย่าง -- 

 

 

เอกสารหมายเลข 4 

 
        

     
 

                        ส่วนงาน      
            โทรศัพท ์                       โทรสาร    

 
ที่ ศธ  
วันที่ 
เรื่อง  ขออนุมัตบิุคลากรเข้าพ้ืนที่เพ่ือเก็บตัวอย่าง/ส ารวจพื้นที่ 
 
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
  
  ตามที่     ชื่ออาจารย์หัวหน้าโครงการ         สังกัดภาควิชา                      ส่วนงาน 
                     หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “       ชื่อโครงการ               ” ได้ด าเนินงานตามแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติงานประจ าปี  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
 
  ในการนี้ โครงการวิจัยดังกล่าว มีความประสงค์ขอเข้าพ้ืนที่    ระบุชื่อ/รายละเอียดพ้ืนที่      
เพ่ือเก็บตัวอย่าง/ส ารวจพื้นที่ ดังนั้นจึงขออนุมัติบุคลากรเข้าพ้ืนที่ดังกล่าว ในวันที่  ดั ง ร า ย ชื่ อ 
ต่อไปนี้ 
  1.     เจ้าหน้าที่/บุคลากร สังกัด     
  2.     นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สังกัด   
  3.     พนักงานขับรถ บุคคลภายนอก 
ทั้งนี้ คณะปฏิบัติงานโครงการดังกล่าวฯ ใคร่ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยน าทางคณะ
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมต่อไปด้วย พร้อมทั้งได้แนบสรุปรายงานความก้าหน้าของโครงการ จ านวน 1 
ฉบับ เพื่อประกอบในการพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

(                                              ) 
คณบดี/ผู้อ านวยการ 



                                       -- ตัวอย่าง -- 

 

 

เอกสารหมายเลข 5 

 
 
        

     

 
                        ส่วนงาน      

            โทรศัพท ์                       โทรสาร    
 

ที่ ศธ  
วันที่ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ท าหนังสือขออนุญาตน าเสนอผลงานวิจัย/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
  

ตามที่      ชื่ออาจารย์หั วหน้าโครงการ         สั งกัดภาควิชา                      ส่วนงาน 
                     หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “       ชื่อโครงการ               ” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
 ชื่อแหล่งทุน ประจ าปีงบประมาณ  และโครงการดั งกล่ าวฯ  ได้ เข้ าร่ วมสนอง
พระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งบัดนี้โครงการวิจัยได้ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

เนื่องจาก    ชื่ออาจารย์ผู้ต้องการน าเสนอผลงานวิจัย     สังกัดภาควิชา                  ส่วนงาน          
หัวหน้า/ผู้ร่วมวิจัยโครงการดังกล่าวฯ มีความประสงค์จะน าเสนอผลงานวิจัย/ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในงานประชุม
 ชื่องานประชุม ระหว่างวันที่  ณ     

 
ในการนี้  ชื่อส่วนงาน  ขอความอนุเคราะห์ให้กองบริหารงานวิจัย ท าหนังสือถึง

 แหล่งทุน และ อพ.สธ. เพ่ือขออนุญาตน าเสนอผลงานวิจัย ทั้งนี้ได้แนบผลงานวิจัย/รูปแบบ
ผลงานที่จะน าเสนอและรายละเอียดการประชุม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

    
 

(                                              ) 
คณบดี/ผู้อ านวยการ 



-- ตัวอย่าง -- 

 

 

เอกสารหมายเลข 6 

 
 
        

     
 

                        ส่วนงาน      
            โทรศัพท ์                       โทรสาร    

 
ที่ ศธ  
วันที่ 
เรื่อง  ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
  
  ตามที่     ชื่ออาจารย์หัวหน้าโครงการ         สังกัดภาควิชา                      ส่วนงาน 
                     หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “       ชื่อโครงการ               ” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
 ชื่อแหล่งทุน ประจ าปีงบประมาณ  และโครงการดั งกล่ าวฯ  ได้ เข้ าร่ วมสนอง
พระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด้วยนั้น 
 
  ในการนี้ โครงการวิจัยดังกล่าวฯ มีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง” ชื่ อ ห นั ง สื อ
 “ และใคร่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ อพ.สธ. บนหน้าปกหนังสือ ทั้งนี้ได้แนบตัวอย่างหนังสือที่ได้รับ
อนุญาตการจัดพิมพ์จาก อพ.สธ. มาพร้อมนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

          
 

(                                              ) 
คณบดี/ผู้อ านวยการ 

 



 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเสนอโครงการ 
สนองพระราชด าริฯ ใน อพ.สธ. 

(Flow Chart) 
 
 
 
 
 



 

สถานะ ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 

ขั้นตอนการเสนอโครงการเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ ใน อพ.สธ.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

เพ่ือขอรับการพิจารณา 

 
งาน อพ.สธ.-มม.  น าโครงการเข้า
บรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ.-มม. 

อพ.สธ.แจ้งผลการพิจารณา
มายังมหาวิทยาลัย 

งาน อพ.สธ.-มม.  เสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดทราบ 

ไม่ใช่ 

เข้าร่วม 
อพ.สธ. 

 
อพ.สธ. ขอรับทราบแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 

มาท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล 

งาน อพ.สธ.-มม. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
เพ่ือพิจารณาประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนงาน 

นักวิจัยที่สนใจเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ใน อพ.สธ. 

นักวิจัยตรวจสอบการเข้า
ร่วม อพ.สธ. ของพ้ืนที่วิจัย 

ยังไม่ได้เข้า
ร่วม อพ.สธ. 

ขอน าพ้ืนที่เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริฯ (ติดต่อกับ
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ให้
ด าเนินการ) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ/อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการผ่าน 
ส่วนงานไปยังกองบริหารงานวิจัยภายในระยะเวลา 
ทีจ่ดหมายขอรับทราบแผนการด าเนินงานฯ ก าหนด 

งาน อพ.สธ.-มม. รวบรวม/ตรวจสอบ 
ข้อเสนอและจัดท าสรุปบัญชีรายชื่อ

โครงการ เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ใช่ 

เห็นชอบ 
งาน อพ.สธ.-มม. น ารายชื่อ
โครงการออกจากบัญชีรายชื่อ 

 
งาน อพ.สธ.-มม.  แจ้ง 

ส่วนงานต้นสังกัดของนักวิจัย 

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนอื่นๆ ตามทีเ่อกสาร

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการของ 
กองบริหารงานวิจัยหรือจากแหล่งทุนก าหนด 

ได้รับทุน ไม่ได้รับทุน การพิจารณาจัดสรร
ทุนของแหล่งทุน 

โครงการไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

 
งาน อพ.สธ.-มม.  น าโครงการ

ออกจากแผนแม่บท อพ.สธ.-มม. 

โครงการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

งานบริหารทุนวิจัยท า
สัญญารับทุนระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับแหล่งทุน 

ครบ 6 เดือนนักวิจัยรายงาน
ความก้าวหน้ามายัง 
กองบริหารงานวิจัย  

ครบ 1 ปีนักวิจัยรายงานผล
ฉบับสมบูรณ์มายัง 
กองบริหารงานวิจัย  

 
งาน อพ.สธ.-มม. รายงาน

โครงการเสร็จสิ้นไปยัง อพ.สธ. 
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