แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)

อพ.สธ.-มวล.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

F1A1

รักษ์ป่า ดูแลไม้ มวล.

F1A2

รวม 1 โครงการ
รวบรวมพันธุพ์ ืชวงศ์ ขิงข่า (Zingiberaceae)
ในพื้นที่รายรอบ และรัศมี 50 กม.

พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ป่าดั้งเดิมราย
รอบโครงการอุทยานฯ

50,000
พื้นที่ในจังหวัดราย
รอบรัศมี 50 กม.

F1A2

ส้ารวจและเก็บรวบรวมพันธุไ์ ม้พื้นถิ่นดั้งเดิมและ พื้นที่ป่ารัศมี 50 กม.
พรรณไม้ใน เขต มวล.และพื้นที่รัศมี 50 กม.ใน
รูปแบบ Herbarium

F1A2

ส้ารวจและจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้ มวล.

F1A3

รวม 3 โครงการ
สวนพรรณไม้ในวรรณคดี

รวม 1 โครงการ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
หมายเหตุ
2555 เป้าหมาย 2556 เป้าหมาย 2557 เป้าหมาย
2558
เป้าหมาย
2559
เป้าหมาย
50,000 พท.ป่าเดิม
30,000 ชุมชนราย
30,000 เขตตุมปัง
30,000 ทิศตะวันตก สนองพระราชด้าริฯ ในนามเครือข่าย สกอ
ทางทิศ
รอบ มวล.
และป่าด้าน
ของ
ตะวันตก
เรือนรับรอง
โครงการ
ริมน้้า
อุทยานฯ

พื้นที่ป่าดั้งเดิมราย
รอบโครงการอุทยานฯ

อุทยานพฤกษศาสตร์

30,000
100,000 เก็บรวมรวบ

30,000
100,000 เก็บรวมรวบ

100,000 เก็บรวบรวม

จัดท้า
ฐานข้อมูล
พรรณไม้
ส้าหรับการ
สืบค้นข้อมูล

ตัวอย่างพืช
วงศ์ขิงข่าใน
พื้นที่ต่างราย
รอบ
มหาวิทยาลัย
รัศมี 50 กม.
และจัดเก็บท้า
สวนขิงข่า
ภายใน
มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างพืช
วงศ์ขิงข่าใน
พื้นที่ต่างราย
รอบ
มหาวิทยาลัย
รัศมี 50 กม.
และจัดเก็บท้า
สวนขิงข่า
ภายใน
มหาวิทยาลัย

เข้าสู่หอ้ ง
จัดเก็บพรรณ
ไม้อย่างเป็น
ระบบ

50,000 พท.ป่าทางทิศ

ตะวันตก
ซ่อมแซม
ตัวอย่างที่มีอยู่

40,000 มีปา้ ยชือ่ พรรณ
ไม้และเก็บ
ตัวอย่างพรรณ
ไม้อย่างน้อย
100 ชนิด

50,000
240,000
50,000 มีพรรณไม้ตาม
30,000 มีปา้ ยชือ่ พรรณ
วรรณคดี
จ้านวน 2เรื่อง
ในวรรรณคดี

50,000

ไม้และมีพรรณ
ไม้เพิ่มขึน้ 1
เรื่อง

30,000

30,000 มีฐานข้อมูล
พรรณไม้

130,000
30,000 มีสวนพักผ่อน
ภายในสวน
วรรณคดี

30,000

30,000
100,000 เก็บรวมรวบ

ตัวอย่างพืช
วงศ์ขิงข่าใน
พื้นที่ต่างราย
รอบ
มหาวิทยาลัย
รัศมี 50 กม.
และจัดเก็บท้า
สวนขิงข่า
ภายใน
มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดรฉัตรชัย งามเรียบสกุล

โครงการอุทยานพฤกษศาตร์ มวล.

30,000 มีตัวอย่างใน

แบบดองและ
เมล็ดแห้งจัด
แสดงในตู้
นิทรรศการ

สนองพระราชด้าริฯ ในนามเครือข่าย สกอ

130,000
30,000 ขยายพันธุ์เพิ่ม สนองพระราชด้าริฯ ในนามเครือข่าย สกอ
จากที่มีอยู่

30,000
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แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)

กิจกรรม

ชื่อโครงการ

F2A5

จัดท้าฐานข้อมูลพรรณไม้ส้าหรับการสืบค้นข้อมูล

F3A8

รวม 1 โครงการ
อบรมครูพฤกษศาสตร์ เพื่องานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

F3A8

อพ.สธ.-มวล.

พื้นที่ดาเนินการ

2555

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
เป้าหมาย 2556 เป้าหมาย 2557 เป้าหมาย
2558
เป้าหมาย
2559
เป้าหมาย
จัดท้า
ฐานข้อมูล
พรรณไม้
ส้าหรับการ
สืบค้นข้อมูล

-

หมายเหตุ
โครงการอุทยานพฤกษศาตร์ มวล.

300,000 ครูที่ในพื้นที่มี ผู้รับผิดโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ความรู้
วลัยลักษณ์

โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์

พฤกษศาสตร์
เบื้องต้น และ
สามารถไป
ประยุกต์ใช้
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

80,000 เพาะต้นกล้า

ต้นกล้า มวล. สู่โรงเรียนในเครือข่าย 14 จังหวัด มหาวิทยาลัยวลัย
ภาคใต้
ลักษณ์

จากเมล็ดพันธุ์
ไม้ใน มวล
และสามารถ
น้าไป
ขยายพันธุ์และ
ปลูกเพิ่มให้แก่
โรงเรือน
เครือข่าย

80,000 สนองแนวการ
อนุรักษ์ด้าน
สวน
พฤกษศาสตร์
ในโรงเรียน

80,000 สนองแนวการ ผู้รับผิดโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อนุรักษ์ด้าน วลัยลักษณ์
สวน
พฤกษศาสตร์
ในโรงเรียน

F3A8

นักพฤกษศาสตร์รนุ่ เยาว์

โครงการอุทยาน
พฤกษศาตร์ และ
โรงเรียนเครือข่าย

30,000 โรงเรียนต่างๆ

31,500 โรงเรียนใน

40,000 โรงเรียนเขต

45,000 โรงเรียนต่างๆ สนองพระราชด้าริฯ ในนามเครือข่าย สกอ

F3A8

ผลิตสื่อทางพฤกษศาสตร์

โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์

30,000 ตูเ้ สียง

30,000 บอร์ด

30,000 บอร์ด

30,000 โมเดลแสดง

รวม 4 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ

ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

multimedia
เรื่องเดือนกับ
การบานของ
ไม้ดอก

60,000
210,000

จังหวัดใกล้เคียง

นิทรรศการ
เฉลิมพระ
เกียรติพระเทพ
รัตนราชสุดา

141,500
441,500

ภาคใต้ตอนบน

นิทรรศการ
พฤกษศาสตร์
สาขาต่างๆ เช่น
งาน
อนุกรมวิธานพืช

150,000
340,000

ที่สนใจด้าน
พฤกษศาสตร์

แผนผัง
โครงการ
อุทยาน
พฤกษศาสตร์

สนองพระราชด้าริฯ ในนามเครือข่าย สกอ

455,000
645,000
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