
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2560 (อพ.สธ. – มรว.) 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

 
งบประมาณ(บาท) 

 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
เป้าหมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

1.โครงการส ารวจ
ทรัพยากรพืชใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์         จ.
ปทุมธานี และศูนย์ให้
การศึกษาสระแก้ว อ.
เมือง จ.สระแก้ว  

√    งบประมาณ
รายได้ของ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏไลย
อลงกรณ ์

1. ไดส้นอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. มีฐานทรัพยากร
ของหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
และศูนย์การศึกษา
สระแก้ว 

1. ได้ข้อมูลพรรณไม้ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ จ.ปทุมธานี และจ.
สระแก้ว 
2. จัดระบบฐานข้อมลูพรรณไม้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  
3. ได้ปลูกรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ ์

 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี สนอง
พระราชด าริโดย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

 

  2.โครงการศึกษา
ทรัพยากรทางชีวภาพ
และกายภาพ 
 

√    งบประมาณ
รายได้ของ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏไลย
อลงกรณ ์

1. ไดส้นอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก

1. ได้ข้อมูลด้านความ
หลากหลายของพรรณไม้ใน
ท้องถิ่นที่ป่าชุมชนและบริเวณ
บ้านคลองอะราง ต.บ้านแก้ง อ.
เมือง จ.สระแก้ว 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ

 



 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

 
งบประมาณ(บาท) 

 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
เป้าหมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พระราชด าริฯ 
2. ข้อมูลทรัพยากรที่
เพิ่มขึ้น 

2. ได้ศึกษาภูมปิัญญาด้าน
สมุนไพรของหมอพื้นบ้านและ
ปราชญ์ท้องถิ่น 
3. ได้ฐานข้อมูลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาการใช้ประโยชน ์
4. ได้เกิดการอนุรักษ์ป่าไม้ของ
ชุมชนบ้านคลองอะราง ต.บ้าน
แก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 
 

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี สนอง
พระราชด าริโดย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
 

  3.โครงการเก็บรวบรวม
ตัวอย่างพรรณไม้แห้งและ
ดองเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้
หรือเก็บในพิพิธภัณฑ ์
 

√  10,000 - - 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อส ารวจ
ทรัพยากรและเก็บ
รวบรวมตัวอยา่งแห้ง 
ตัวอย่างดอง 
3. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้พืชที่อนุรักษ ์

1. ได้สนองพระราชด ารโิครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. ได้ส ารวจทรัพยากรและเก็บ
รวบรวมตัวอยา่งแห้ง ตัวอย่าง
ดอง 
3. มีแหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์ 
4. ได้เก็บรวบรวมพันธุ ์
5. ชนิดของพันธุ์ไม้ที่เก็บรวม
รวม จ านวน 10 ชนิด 

นายชัยฤทธิ์ มั่งคั่ง 
/ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

 



 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

 
งบประมาณ(บาท) 

 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
เป้าหมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

4. เพื่อเก็บรวบรวม
พันธุ ์

  รวม 3 โครงการ   10,000       
 
 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

 
งบประมาณ(บาท) 

 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
เป้าหมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

1.โครงการศึกษาพืช
อาหารและพืชสมุนไพร
ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ตามภูมิ
ปัญญาและพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

√    งบประมาณ
รายได้ของ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏไลย
อลงกรณ ์

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  
2. เพื่อศึกษาพืช
อาหารและพืช
สมุนไพรท้องถิ่น    
3. เพื่อศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ใช้ประโยชน์ตามภูมิ

1. ได้ศึกษาพืชอาหารและพืช
สมุนไพร 
2. ได้ศึกษาภูมปิัญญาท้องถิ่น
และน าความรู้ที่ได้มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด
เป็นผลติภณัฑ์ชุมชน 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี สนอง
พระราชด าริโดย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม

 



 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

 
งบประมาณ(บาท) 

 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
เป้าหมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ปัญญา  
4. เพื่อพัฒนาต่อ
ยอดให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

ราชูปถัมภ์ 

  2.โครงการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ  

√    งบประมาณ
รายได้ของ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏไลย
อลงกรณ ์

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อเพาะเลี้ยง
และขยายพันธุ์พืชที่
อนุรักษ ์
3. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้พืชที่อนุรักษ ์
4. เพื่อเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช 

 

1.ได้เพาะเลีย้งและขยายพันธ์ุพืช
ที่อนุรักษ ์
2.ได้แหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์
ทรัพยากร ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้กับ
นักศึกษา บุคคลากรและผู้ที่
สนใจ 
3.ได้เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
และน ามาปลูกในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี สนอง
พระราชด าริโดย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
 

 

  รวม 2 โครงการ          
 
 
 



กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

 
งบประมาณ(บาท) 

 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
เป้าหมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

1.โครงการจัดท าแผนงาน
โครงการอนรุักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด ารฯิ 

/  5,975 5,975 งบประมาณ
รายได้ของ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ ์

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
3. เพื่อให้การ
ด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
และเกดิ

1. ได้สนองพระราชด ารโิครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. มคีวามรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
3. การด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 26 แห่ง 

นายภานุวัฒน์ 
ดวงภมร / 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

 



 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

 
งบประมาณ(บาท) 

 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
เป้าหมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 
  2. โครงการประชุม

คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ มหาวิทยาลยัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

 

√  12,905 12,905 งบประมาณ
รายได้ของ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ ์

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อรายงาน
สรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2559 
ตามกรอบการ
ด าเนินงานและ
กิจกรรมของ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์
3. เพื่อทบทวนแผน
แม่บทโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ระยะ 
5 ปีท่ีหก 

1. ได้สนองพระราชด ารโิครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. ได้รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
2559 ตามกรอบการด าเนินงาน
และกิจกรรมของ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
3. ได้ทบทวนแผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
ระยะ 5 ปีท่ีหก 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
35 คน 
 

นางสาวเพ็ญศิริ 
ไพจิตร / โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

 



 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

 
งบประมาณ(บาท) 

 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
เป้าหมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

  3. โครงการอบรมครู
เครือข่ายงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

/  13,200 13,200 งบประมาณ
รายได้ของ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลย 
อลงกรณ ์

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อพัฒนาความรู้
ด้านสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนให้กับ
บุคลากรทางศึกษา 
3. เพื่อให้มีงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนเกิดขึ้นใน
โรงเรียนต่างๆ 
4. เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ได้สนองพระราชด ารโิครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. ได้พัฒนาความรูด้้านสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนให้กับ
บุคลากรทางศึกษา 
3. มีงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเกิดขึ้นในโรงเรียนต่างๆ 
4. ได้สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
5. บุคลากรทางการศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 60 คน 

นายชัยฤทธิ์ มั่งคั่ง 
/ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

 



 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

 
งบประมาณ(บาท) 

 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
เป้าหมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

  4.โครงการจดัประเพณีท า
ขวัญข้าว 

/  3,540 3,540 งบประมาณ
รายได้ของ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏไลย
อลงกรณ ์

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้เกิด
การเรยีนภูมิปญัญา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณีดั้งเดมิที่สืบ
ต่อกันมา 
3. เพื่อขอขมาและ
ขอบคุณพระแม่
โพสพท่ีดูแลข้าว 
4. เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีท าขวัญข้าว
ให้คงอยู่สืบต่อไป 

1. ได้สนองพระราชด ารโิครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. ได้ส่งเสริมใหเ้กิดการเรยีนภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม และประเพณี
ดั้งเดิมที่สบืต่อกันมา 
3. ได้ขอขมาและขอบคุณพระ
แม่โพสพท่ีดูแลข้าว 
4. ได้อนุรักษ์ประเพณีท าขวัญ
ข้าวให้คงอยู่สืบต่อไป 
5. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา     มรภ.วไลย
อลงกรณ์เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 80 คน 

 

นายภานุวัฒน์ 
ดวงภมร / 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

 



 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

 
งบประมาณ(บาท) 

 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
เป้าหมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

  5.โครงการสร้างจิตส านึก
และส่งเสรมิการเรียนรู้
ทรัพยากรไทย 
 

√  8,600 8,600 งบประมาณ
รายได้ของ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏไลย
อลงกรณ ์

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
3. เพื่อส ารวจ
ทรัพยากรและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร 
4. เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการจัดท า
ฐานทรัพยากร 
 

1. ได้สนองพระราชด ารโิครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. ได้สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
3. ได้ส ารวจทรัพยากรและการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
4. ได้เก็บรวบรวมข้อมลูในการ
จัดท าฐานทรัพยากร 
5. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาใน   จ.ปทุมธานี
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 250 
คน 

นางสาวเพ็ญศริิ 
ไพจิตร / 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

 



 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

 
งบประมาณ(บาท) 

 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
เป้าหมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

  6.โครงการจดัท าเว็บไซด์
ประชาสมัพันธ์หน่วยงาน
และเผยแพร่ความรู้ 
(อพ.สธ.-มรว.)  

√    ไม่ใช้
งบประมาณ 

1. ไดส้นอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. ข้อมูลที่ใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์และ
เผยแพรค่วามรูด้้าน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

1. มีเว็บไซด์ของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์  
2. ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
3.ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ข้อมูลและสื่อสารองค์กรของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ ์
 

 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

 

  รวม 6 โครงการ   44,220 44,220      

 


