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แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
F1A2 โครงการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทางด้านพืชสมุนไพรของหมอ
พื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

หมอพื้นบ้านใน 
จ.นครศรีธรรมราช 

45,000 บาท 1. วางแผนการส ารวจพ้ืนท่ี   
2. ติดต่อประสานกับหมอพื้นบ้านภายในจังหวัด

นครศรีธรรมราช  
3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาจาก

หมอพื้นบ้านทางด้านพืชสมุนไพร  
4. จัดท าข้อมูลและบันทึกในรูปแบบเอกสาร  
5. รายงานผลการด าเนินงาน  

นางจีรังกานต์   ปักเข็ม 
โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร ์

 

 รวบรวมพืชสมุนไพรในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่เป็นยา 

อ. ท่าศาลา 
อ. เมือง 
อ. สิชล 

95,000 1. ส ารวจพ้ืนท่ี ( 
2 รวบรวมพืชสมุนไพร ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช และเพาะปลูกในพื้นที่ท่ีก าหนด  
3. จัดท าฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
4. ประเมินกิจกรรม  
5. สรุปโครงการ  

ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล 
และคณะ 

ส านักวิชาเภสัชศาสตร ์

 

 ศึกษาสมุนไพรและภูมปิัญญาไทยใน
เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ. ท่าศาลา 
อ. เมือง 
อ. สิชล 

60,000 1. ประชุมเตรียมกิจกรรม  
2. ส ารวจพ้ืนท่ี และหาข้อมูลเกี่ยวกับหมอพ้ืนบ้าน
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ  
4. ส ารวจภมูิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และ
สมุนไพรไทยในเขตจังหวัดนครศรธีรรมราช 

ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล 
และคณะ 

ส านักวิชาเภสัชศาสตร ์
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
    (5) จัดท าฐานข้อมูล และสรุปรายงานการ

ด าเนินการ  
(6) ประเมินผลของโครงการ และสรุปผลการ
ด าเนินการ  
(7) รายงานผลการด าเนินการทั้งหมด 

  

F1A3 สวนกล้วยเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี   จ าแนกและปลูก
รวบรวมเพื่อการอนุรักษ ์

โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์  

พื้นที่ประมาณ 3-5 ไร ่

50,000 1.  การเตรียมเอกสารข้อมลูกล้วย group ต่างๆ 
จัดเตรียมพื้นท่ี ปรับพ้ืนท่ีตามแบบแปลนที่วางไว ้
2.  กล้วยตาม group ที่วางไว้ตามแผน 
ดูแลในร่องปลูก 
3.  รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน. 
4. จัดเก็บข้อมูลของกล้วยแต่ละชนิด ส าหรบัเป็น
ข้อมูลพื้นฐาน การเรียนรู ้
5. รายงานผลการด าเนินโครงการให้แก่ อพ.สธ 

นางรวมพร คงจันทร ์
โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร ์

 

 
 

 
 

สวนทดลองนิทรรศการพันธุ์พืชวงศ์
ขิงข่า (Zingiberaceae exhibition 
pilot garden) 

โครงการอุทยาน 
พฤกษศาสตร์  
พื้นที่  1 ไร่ 

127,500 1. วางแผน/ผัง สวนนิทรรศการ 
2. เพาะเลี้ยง บ ารุงรักษา ขยายพนัธุ์ 
3. จัดสวนแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมป้าย
ความรู้ แผ่นพับความรู ้
4. รายงานฉบับสมบรูณ ์

ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์

 
 

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่า
และปลูกเลีย้งในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ ์
 

ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

90,000 1. เก็บฝักกล้วยไม ้
2. เพาะเลี้ยง 
3. ย้ายเลี้ยง /ต้นสมบูรณ ์
4. ออกปลูก/อนุบาล 
4. ปลูกแบบเกาะต้นไม ้
 
 

นางราตรี  นิตยเดชพัฒน ์
ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

 

 อุทยานต้นไมม้งคลประจ ารุ่นของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สวนสมุนไพร ส านักวิชา
เภสัชศาสตร ์

105,500 1. ส ารวจพ้ืนท่ี  
2. ประสานงานศิษยเ์ก่า นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล 
และคณะ  ส านักวิชาเภสัช
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
วลัยลักษณ ์ และคณาจารย์ส านักวิชาเภสัชศาสตร์  

3. รวบรวมพืชสมุนไพร หรือจดัซือ้จัดหาพืช
สมุนไพรที่เป็นไม้มงคลแต่ละรุ่นของนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  
4. จัดกิจกรรมเพาะปลูกพืชสมุนไพรที่เป็นไมม้งคล
ประจ ารุ่นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จัดท าป้าย
แสดงข้อมูลพืชไม้มงคล 
และก าหนดแนวทางในการบ ารุงรกัษา  
5. ประเมินกิจกรรม  
6. สรุปโครงการ  

ศาสตร ์

 การอนุรักษ์และส่งเสริมข้าวพันธุ์
พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช 

282,000 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและรวบรวมสายพันธ์ุข้าว
พันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.เตรียมสภาพแปลงนาทดสอบ 
3. ศึกษาเจริญเติบโต การตา้นทานต่อโรค และ
การให้ผลผลิตของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิมใน
สภาพแปลงนา 
4. ศึกษาการตอบสนองต่อสภาพดนิปลูกท้องถิ่น 
สารเคมีและปุ๋ยเคมีของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิมใน
สภาพแปลงนา 
5. เปรียบเทียบข้อมลูด้านเศรษฐศาสตร ์
6. สร้างเครือข่ายกบักลุ่มชาวนาเพื่อวางแผน
ร่วมกันศึกษาวิจัยในปีต่อไป 
7. รายงานฉบับสมบรูณ ์
 
 
 
 

รศ.ดร. วาริน อินทนา           
ดร. อรรถกร พรมวี  
ส านักเทคโนโลยีการเกษตร 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
F2A4 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชใน

พื้นที่เฉพาะชุมชนต้นน้ าปากพนัง 
 

ชุมชนต้นน้ า อ.ปากพนัง 81,100 1. ศึกษาส ารวจรวบรวมข้อมลูพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มี
ลักษณะเด่นเฉพาะของชุมชนพื้นที่ต้นน้ าปากพนัง 
2. จัดท าฐานข้อมูลพันธุ์ไม้เด่นเฉพาะพื้นท่ีของ
ชุมชนในพื้นที่ต้นน้ าปากพนัง 
3. ศึกษาคุณค่าและภมูิปัญญาการใช้ประโยชน์
พันธุ์ไม้เด่นของชุมชน 
4. จัดท าเอกสาร/สื่อเผยแพร่พันธุ์ไม้ท้องถิ่นชุมชน
ต้นน้ าปากพนัง 
5. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน ระยะ 6 
และ 12 เดือน 

1. นางสาวรัชฎา  คชแสง
สันต ์  
2. นางปิ่นเพชร  ภักดีณรงค ์
3) นายภานุวัฒน์  บุญเรือง
ขาว  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
4) แกนน าชุมชนต้นน้ า 
 

 

 ศึกษาการส ารวจและรวบรวมข้อมลู
ทรัพยากรชีวภาพใน ท้องถิ่นปากน้ า
ปากพญา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปากน้ าปากพญา   
อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรมราช 

84,000 1. จัดหาข้อมูลหมู่บ้านใน เขตพื้นที่ปากน้ าปาก
พญา  วางแนวทางการส ารวจ 
2. ออกส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริ เวณที่
ก าหนด 
3. รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
4. จัดเก็บตัวอย่างท่ีได้ออกส ารวจในฐานข้อมูล 
5. รายงานผลการด าเนินโครงการให้แก่ อพ.สธ 

นายยุทธกาน ไชยมณ ี
โครงการอุทยานการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและ
การใช้ประโยชน์ของพืชในสกุลขมิน้ 
(Curcuma) วงศ์ขิงข่า 
(Zingiberaceae) ในพื้นที่ภาคใต ้
 

พื้นที่ภาคใต้ตอนบน 262,000 1. ส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุลขมิ้น ใน
พื้นที่ภาคใต ้
2. เพาะเลี้ยง บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์ 
3. ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมใน
ห้องทดลอง ศึกษาสารสกัดออกฤทธ์ิ 
4. จัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้ และ เผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ 
5.รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 อนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพการผลิต

มะนาวไข่พันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

พื้นที่ อ.ปากพนัง 272,000 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของมะนาวไข่สายพันธุ์
พื้นเมือง 
2. เตรียมแปลงทดสอบ 
3. ศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต ความ
ต้านทานต่อโรคและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของมะนาวไข่พันธุ์พ้ืนเมืองในสภาพแปลงปลูก 
4. ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพด้านผลผลิต
ของมะนาวไข่และวิธีอนุรักษ์พันธุ์ท่ีเหมาะสม 
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ 

รศ.ดร. วาริน อินทนา ผศ.
ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน  
ดร. อรรถกร พรมวี 
รับผิดชอบ 20 

 

 การศึกษาการใช้ประโยชน์และ
ปรับปรุงผลิตภัณฑจ์ากต้นจาก 
 

ไร่จาก ต าบลขนาบนาก 
อ.ปากพนัง 

 

125,000 1.ศึกษาส ารวจข้อมลูพันธุ์ไม้ในพื้นที่ไร่จาก 
2.ศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
3.การพัฒนาผลติภณัฑ์จากต้นจาก 
4.จัดท าเอกสาร/สื่อเผยแพร ่
5.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ระยะ 6 
และ 12 เดือน 

1) นางสาวรัชฎา  คชแสง
สันต ์
2) นางปิ่นเพชร  ภักดีณรงค์   
3) นายภานุวัฒน์  บุญเรือง
ขาว สถาบันวิจัย 
4) เกษตรกรท าไร่จาก 
ต าบลขนาบนาก  
 

 

F3A8 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 
ชุมชนต้นน้ าบ้านเขาวัง ต าบลหินตก 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

ต.เขาวัง อ.ร่อนพิบูลย ์
จ.นครศรีธรรมราช 

90,000 1.ศึกษาส ารวจข้อมลูพันธุ์ไม้ในพื้นที่ไร่จาก 
2.ศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
3.การพัฒนาผลติภณัฑ์จากต้นจาก 
4.จัดท าเอกสาร/สื่อเผยแพร ่
5.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ระยะ 6 
และ 12 เดือน 

1) นางสาวรัชฎา  คชแสง
สันต ์
2) นางปิ่นเพชร  ภักดีณรงค์   
3) นายภานุวัฒน์  บุญเรือง
ขาว สถาบันวิจัย 
4) เกษตรกรท าไร่จาก 
ต าบลขนาบนาก  
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน 

เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาต ิ
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  
และแหล่งโบราณสถาน
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เช่น 
โบราณสถานตุมปัง และ
โบราณสถานเขาคา 

170,000 10 - 12 มิถุนายน 2560 รวมเวลาในการเข้าค่าย  
3 วัน  2 คืน 

 

1. อาศรมวัฒนธรรมวลัย
ลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 
2 .  ส านั กศิ ลปากรที่  14 
นครศรีธรรมราช 
3. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

 

 นักพฤกษศาสตรร์ุ่นเยาว์ รุ่นท่ี 4 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ 100,000 1. วางแผนการด าเนินงาน  
2. ออกแบบกิจกรรมก าหนดการ 
3. เขียนโครงการ – ขออนุมัติโครงการ 
4. ประชาสมัพันธ์โครงการ 

- ส่งหนังสือถึงโรงเรียนต่างๆ 
- ไวนิล 
- internet 
- วิทยุ 
- ใบปลิว 

5.  เตรียมความพร้อม  
การเงิน สถานท่ี บุคลาการ อุปกรณ์ เอกสาร ฯลฯ 
6. จัดโครงการอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 

รุ่นที่ 4 
7. ประเมินผล 
8. สรุปผลโครงการ 
 
 
 

นางอักษราพรรธน์  ชูภิรมย ์
โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร ์
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 1 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ 120,000 1.วางแผนการด าเนินงาน  

2.ออกแบบกิจกรรมก าหนดการ 
3.เขียนโครงการ – ขออนุมัติโครงการ 
4.ประชาสัมพันธ์โครงการ 

- ส่งหนังสือถึงโรงเรียนต่างๆ  ไวนลิ  internet 
วิทยุ  ใบปลิว 

5.เตรียมความพร้อม  
การเงิน สถานท่ี บุคลาการ อุปกรณ์ เอกสาร ฯลฯ 
6.จัดโครงการอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่นรุ่น 1 
7.ประเมินผล 
8.สรุปผลโครงการ 

นางอักษราพรรธน์  ชู
ภิรมย ์
โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร ์

 

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

170,000 1. ประชุม 
    1.1 คณะท างาน  (เดือนละ 1-2  ครั้ง) 
    1.2 ประชุมคณะท างานและภาคีร่วม (เดือนละ 1 
ครั้ง) 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 
3. กิจกรรมเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 นิทรรศการเคลื่อนที่ 
3.2 ประกวดMotto 
4. กิจกรรมสร้างใบเขียว ปลูกพืชสวนครัว พืช
สมุนไพร 
5. จัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6.จัดตั้งกลุ่มพอเพียง 
7. บูรณาการรายวิชา “เส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
8. จัดท ารายงานสรุป ประเมินผลการด าเนินการ 

นางอัมพร  รัตนวิจิตร 
นายชัชพล  ย่ิงด านุ่น 
ว่าที่ร้อยเอก ศราวุธอินปิน 
นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์ 
นางนิตยา  แก่นบุญ  
นายไพศาล  สาริกา  
นางอรอนงค์  สุขปลอด 
ภาคีเครือขา่ย 
อาจารย์ประจ ารายวิชา
เส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ส านักวิชาศิลปศาสตร ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ศูนย์เรียนรู้พืชพรรณอาหารในป่า

ชายเลนอ่าวท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

พื้นที่ป่าชายเลย อ่าวท่า
ศาลา 

350,000 1. เดือนท่ี 1-2 เตรียมพื้นท่ีส าหรบัปลูกพืชพรรณไม้ปา่
ชายเลนจัดท าก าแพงไม้ไผ่ป้องกันคลื่น 
2. เดือนท่ี 1-3 จัดท าสะพานไม้ป่าชายเลน 
3. เดือนที่ 4-6 จัดท าอาคารศูนย์เรียนรู ้
4. เดือนท่ี 7-9 เก็บรวบรวมพรรณพืชเพื่อปลูกในแปลง
สาธิต 
5. เดือนท่ี 10-12 ฉันท าชุดนิทรรศการเพื่อแสดงท่ีศูนย์
เรียนรู้และสถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

ว่าท่ี ร.ต.ก าพล  จิตตะนัง 
ศูนย์บริการวิชาการ 

 

 

 โครงการบริหารโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

อุทยานพฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

100,000 1. ดูแลประสานตามรอบการด าเนนิงาน อพ.สธ. ใน
ปีงบประมาณ 
2. รายงานผลกจิกรรมการด าเนินงาน 6 เดือน 
3. จัดหาอุปกรณส์ านักงาน 
4. จัดประชุมอนุกรรมการ อพ.สธ. – มวล. ทุก 3 เดือน 

ผู้ก ากับดูแลโครงการ
อุทยานพฤกษศาสตร ์

 

 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

จุฬาลงกรณ์วิทยาลยั 
จ.สระบุร ี

40,000 1. จัดเตรยีมอุปกรณ์ ประสานงานหน่วยงานท่ีร่วม
กิจกรรม อพ.สธ. 
2. น าเสนอผลงาน จ.สระบุร ี
3. รายงานผลการด าเนินโครงการให้แก่ อพ.สธ 

คณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ  

 

 จัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ. –  
ม.วลัยลักษณ ์

ม.วลัยลักษณ ์
http:// 
(rspg.wu.ac.th) 

40,000 ด าเนินการจัดท าไปแล้ว และอยู่ระหว่างเตรยีมการ
ปรับปรุงข้อมูล ประสานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยเพื่อ
การเช่ือมต่อข้อมลู 

เลขานุการคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 

 การจัดท าฐานข้อมลู อพ.สธ. – มวล. ม.วลัยลักษณ ์ 25,900 1. รวบรวมข้อมูลหน่วยงานร่วมกจิกรรมสนอง
พระราชด าริฯ 
2. จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล 
3. หารือการปรับปรุงฐานข้อมูล ส าหรับฐานข้อมลูภูมิ
ปัญญา กับ อพ.สธ. 
4. รายงานผลการด าเนินงาน  

เลขานุการคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 
F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  F2 กรอบการใช้ประโยชน์  F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย  A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  
     A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  
     A7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 
 


