
SDG15_แปลไทยเปนอังกฤษ (อ.กนวรรณ)

ตัวบงช้ี หลักฐาน คำอธิบายไทย คำอธิบาย

ภาษาอังกฤษ

15.2.1 งานท่ีเก่ียวกับ

การใชประโยชนท่ีดินท่ี

ย่ังยืน

การสนับสนุน หรือจัดงาน

ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ

อนุรักษ และใชประโยชน

ท่ีดินอยางย่ังยืน รวมท้ังปา

ไม และสัตวปาดวย

1. หองปฏิบัติการบริการวิเคราะหดิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.

ราชภัฏรำไพพรรณี

2. แผนแมบท อพ.สธ. มร.รพ. ระยะ 5 ปท่ี 7 2565-2569 แผน

ประจำป อพ.สธ. มร.รพ. 2563-2564 มีการสนับสนุน หรือจัดงานท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษ และใชประโยชนท่ีดินอยางย่ังยืน รวมท้ังปา

ไม และสัตวปา

3. โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

พ้ืนท่ีสวนยางพารา สหกรณตราดยางพารา จำกัด

Survey and preparation of biodiversity database in rubber

plantation areas of Trat Rubber Cooperative LTD.

4. โครงการปลูกปอเทืองเพ่ือปรับปรุงดิน

Planting of Sunn hemp for soil improvement

5. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) ตำบลตรอกนอง 1)

ดินท่ีมีการวิเคราะหธาตุอาหาร

6. โครงการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและอนุรักษกลวยไมภาค

ตะวันออก

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน หรือ

จัดงานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ

อนุรักษ และใชประโยชนท่ีดิน

อยางย่ังยืน รวมท้ังปาไม และสัตว

ปา เชน มีแผนแมบทโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ในการ

อนุรักษทรัพยากรและพ้ืนท่ีปาปก

ปกทรัพยากร มีหองปฏิบัติการ

วิเคราะหดินท่ีมีมาตรฐาน มี

โครงการปลูกปอเทืองเพ่ือปรับปรุง

คุณภาพดิน และมีการสนับสนุน

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับท่ีดิน พืช

และสัตว เชน โครงการแหลง

ทองเท่ียวเชิงนิเวศและอนุรักษ

กลวยไมภาคตะวันออก และ

โครงการยุทธศาสตรท่ี 1_โครงการ

ระบบตรวจจับและแจงเตือนการ

บุกรุกพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ผานเครือ

ขาย LoRaWan เปนตน

The university has organized

events to promote

conservation and sustainable

utilization of the land,

including forests and wild

land by having a master plan

which includes the Plant

Genetic Conservation Project

to conserve protected forest

areas, standardized soil

testing laboratory, and Sunn

Hemp Plantation Project to

improve soil properties. The

university also supported the

following land, plants, and

animals research studies:

Ecotourism Thailand Project

and the first strategy-based

project, the Intrusion

Detection System on



7. โครงการยุทธศาสตรท่ี 1_โครงการ ระบบตรวจจับและแจงเตือนการ

บุกรุกพ้ืนที่เกษตรกรรม ผานเครือขาย LoRaWan

8. โครงการการรับรองแปลงเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม SDGsPGS

จ.จันทบุรี

9. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน นิเวศ พิพิธภัณฑ ปาสมุนไพร

วิถีชองของบานชางทูน

https://drive.google.com/drive/folders/15tlcmARyWnO

58920DG3jpsMi5_9C6aI3?usp=sharing

Farmland Using LoRaWan

Network Project.

15.2.2 อาหารท่ีผลิตจาก

แหลงเพาะปลูกท่ีย่ังยืนใน

มหาวิทยาลัย

มีนโยบายเพ่ือสราง

หลักประกันวาอาหารใน

มหาวิทยาลัยเพาะปลูก

ผลิตและเก็บเก่ียวจาก

แหลงเกษตรท่ีย่ังยืน

1. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงปงบประมาณ 2564

ไขไก เพาะเล้ียงสัตวน้ำ กระชังปลา เพาะปลูก กลวยหอม กลวยไข

ผัก ฟาทะเลายโจร

2. การเพาะเล้ียงเห็ดกินไดท่ีพบในสวนยาง ตำบลแสนตุง อำเภอเขา

สมิง จังหวัดตราด

(Edible mushroom cultivation from
Rubber plantation, Saentoong, Khao
Saming, Trat province)

https://drive.google.com/drive/folders/1CYXouPrOvgx2

k9EdSSBMVCsAwLqaaLgj?usp=sharing

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ของ

มหาวิทยาลัย มีการจัดต้ังและ

ดำเนินการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ในการเปนศูนยการ

เรียนรูพระราโชบายและแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงมีการ

บูรณาการสูการเรียนการสอนกับ

รายวิชาในคณะ

The university, through the

Faculty of Agricultural

Technology, has a mission to

operate the Sufficiency

Economy Learning Center as

an educational training

center for studying the Royal

Policy and Philosophy of

Sufficiency Economy of King

Rama 9 which has been

integrated into each faculty’s

courses.

https://drive.google.com/drive/folders/15tlcmARyWnO58920DG3jpsMi5_9C6aI3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15tlcmARyWnO58920DG3jpsMi5_9C6aI3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CYXouPrOvgx2k9EdSSBMVCsAwLqaaLgj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CYXouPrOvgx2k9EdSSBMVCsAwLqaaLgj?usp=sharing


15.2.3 รักษาและขยาย

ความหลากหลายทางชีว

ภาพในระบบนิเวศใน

ปจจุบัน

มีการทำงานโดยตรง เพ่ือ

รักษาและขยายความ

หลากหลายทางชีวภาพให

คงอยูในระบบนิเวศท้ังพืช

และสัตวโดยเฉพาะระบบ

นิเวศภายใตสถานการณ

การคุกคาม

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการชีววิทยาและการอนุรักษกลวยไมเพ่ือสราง

นักเลาเร่ืองกลวยไมในอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ

2. การเก็บรักษาพันธุกรรมในสภาพปลอดเช้ือ เอ้ืองสายน้ำนม

In vitro germplasm preservation of Dendrobium

cretaceum Lindl.

3. การขยายพันธุเนตรมวงเพ่ือการอนุรักษ

In vitro propagation for conservation of Microchirita

purpurea D.J.Midleton & Triboun

4. การอนุรักษฟนฟูแหลงทรัพยากรห่ิงหอยแบบมีสวนรวมของชุมชน

เพ่ือการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในพ้ืนท่ีปาชายเลนลุมน้ำเวฬุ

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

Conservation and recovery of firefly resources by

community engagement for conservation tourism in Welu

Wetland mangrove forests, Khlung district, Chanthaburi

province.

มหาวิทยาลัยมีคณาจารยท่ีมีความ

เช่ียวชาญและทำงานวิจัยดาน

ความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ัง

ชีววิทยา จุลชีววิทยา การเพาะ

เล้ียงเน้ือเย่ือ และนิเวศวิทยา โดย

มีโครงการท่ีดำเนินการ อาทิเชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ชีววิทยาและการอนุรักษกลวยไม

เพ่ือสรางนักเลาเร่ืองกลวยไมใน

อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ

โครงการการเก็บรักษาพันธุกรรม

ในสภาพปลอดเช้ือ เอ้ืองสายน้ำ

นม

โครงการการอนุรักษฟนฟูแหลง

ทรัพยากรห่ิงหอยแบบมีสวนรวม

ของชุมชน เพ่ือการจัดการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษในพ้ืนท่ี

ปาชายเลนลุมน้ำเวฬุ อำเภอขลุง

จังหวัดจันทบุรี และ การศึกษา

ความหลากหลาย เก็บรวมรวม

พันธุกรรม เพาะพันธุ และวางแผน

The university research

teams are led by proficient

lecturers conducting

biodiversity-based research

studies both in biological

and microbiological fields,

plant tissue culture, and

ecological studies. The

projects are as follows:

Biology and Orchid

Conservation Workshop for

Orchid Storyteller Creation in

Khao Khitchakut National

Park, In Vitro Germplasm

Conservation of Dendrobium

cretaceum Lindl. in Aseptic

Condition Project,

Community Participation

Based Firefly Conservation

Project for Ecotourism

Management in the

mangrove Forest of Welu

River Basin in Khlung District,



5. การศึกษาความหลากหลาย เก็บรวมรวมพันธุกรรม เพาะพันธุ

และวางแผนพัฒนาศักยภาพของเห็ดในปาอนุรักษ ปงบประมาณ

2564

(Biodiversity, DNA collection,
cultivation and potential
development planning of macrofungi
RSPG, 2021)

6. แผนงานวิจัยเร่ือง การยกระดับศักยภาพการ ทองเท่ียวโดยชุมชน

เชิงสรางสรรคเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานอัตลักษณทองถ่ินของเครือขาย

กลุมศรีอยุธยา  : ชุมชนบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี

Enhancing the potential of creative

community-based tourism to develop the area

based on the local identity of the Sri Ayutthaya

Group

7. โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

พ้ืนท่ีสวนยางพารา สหกรณตราดยางพารา จำกัด

Survey and preparation of biodiversity database in rubber

plantation areas of Trat Rubber Cooperative LTD.

8. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1

ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

พัฒนาศักยภาพของเห็ดในปา

อนุรักษ เปนตน

Chanthaburi Province, and

the study of genetic diversity

and collection of plant

propagation and mushroom

development plan in

conserved forests.



โครงการยอยการพัฒนาการเกษตรแบบปลอดภัยและย่ังยืน เพ่ือยก

ระดับชุมชนตําบลตรอกนอง

(กิจกรรมเกษตรปลอดภัย GAP)

https://drive.google.com/drive/folders/1YjXIPzHAd8kajF

_J_ziAKqMDmU2H3q8m?usp=sharing

15.2.4 หลักสูตรการ

ศึกษาท่ีเก่ียวของกับ

ระบบนิเวศ

มีการนำเสนอโปรแกรม

การศึกษาทางระบบนิเวศ

(เนนพันธุพืชปาและพันธุ

สัตวปา) ท้ังในชุมชน

ทองถ่ินหรือระดับชาติ

1. โครงการการอบรมการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือใหโรงเรียน

2. โครงการหนุนเสริมครูผูเรียนดวยการบูรณาการการเรียนการสอน

ตามแนวคิด steam education โดยใชบริบทในทองถ่ินเปนฐาน

3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) U2T ตรอกนอง 1)

โครงการยอย อบรมทุเรียน มังคุดปลอดภัย 1 คร้ัง 2) โครงการอบรม

ตอทะเบียน GAP 3) โครงการอบรมการใหปุยน้ำ  4) โครงการอบรม

การขยายพันธุจากสมุนไพรและการใชประโยชน Plant

propagation and utilization of medicinal plants

4. โครงการยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มิติทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอม (รายงานเลมสรุปปงบประมาณ 2564) เชน โครงการ

พัฒนาผลิตภัณฑหอยนางรม โครงการชุมชนจัดการตนเอง ฟนฟู

รักษา พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน เปนตน

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการอบรม

เก่ียวกับระบบนิเวศ (เนนพันธุพืช

ปาและพันธุสัตวปา) ท้ังในชุมชน

ทองถ่ินหรือระดับชาติ

เชน โครงการการอบรมการเพาะ

เล้ียงเน้ือเย่ือใหโรงเรียน โครงการ

หนุนเสริมครูผูเรียนดวยการ

บูรณาการการเรียนการสอนตาม

แนวคิด steam education โดย

ใชบริบทในทองถ่ินเปนฐาน  และ

โครงการอบรมการขยายพันธุจาก

สมุนไพร เปนตน

The university has offered

educational programmes on

ecosystems with a focus on

wild flora and fauna in both

local and national

communities, shown in the

following activities: Plant

Tissue Culture for School

Project, the Teacher

Enhancement with Steam

Education Integration Based

Instruction and Local Based

Learning Project, and Herb

Propagation Training Project.

https://drive.google.com/drive/folders/1YjXIPzHAd8kajF_J_ziAKqMDmU2H3q8m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YjXIPzHAd8kajF_J_ziAKqMDmU2H3q8m?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1IVdf64E8DjcsfU

CSR49xq3HixXUDq1Id?usp=sharing

15.2.5 การบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีทางการ

เกษตรและการทองเท่ียว

อยางย่ังยืน (การขยาย

โอกาสทางการศึกษา)

มีการเสนอโปรแกรมการ

ศึกษาหรือการขยายโอกาส

ทางการศึกษาเพ่ือชุมชน

ระดับทองถ่ิน หรือระดับ

ชาติ เพ่ือการจัดการพ้ืนท่ี

ทางการเกษตรและการ

ทองเท่ียวท่ีย่ังยืน

1. โครงการการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตรหมูบาน

ทองเท่ียวชุมชนบานตรอกนอง (U2T)

2. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) U2T : ตำบลปากน้ำ

เเหลมสิงห (รายงาน TSI (fliphtml5.com)

3. แผนงานวิจัยเร่ือง การยกระดับศักยภาพการ ทองเท่ียวโดยชุมชน

เชิงสรางสรรคเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานอัตลักษณทองถ่ินของเครือขาย

กลุมศรีอยุธยา  : ชุมชนบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี

มหาวิทยาลัยมีโครงการการ

บริหารจัดการพ้ืนท่ีเก่ียวกับการ

เกษตร และการทองเท่ียว เชน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสูตำบล สราง

รากแกวใหประเทศ) U2T : ตำบล

ตรองนอง ตำบลหนองบัว และ

ตำบลเกวียนหัก แผนงานวิจัย

เร่ือง การยกระดับศักยภาพการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค

The university has assisted

with land management for

agriculture and tourism in

the Integrative Economic and

Social Development Project

(the university laying the

foundation to the country)

U2T: Troknong Sub-district,

Nongbua Sub-district, and

Kwian Hak Sub-district,

research programme entitled

https://drive.google.com/drive/folders/1IVdf64E8DjcsfUCSR49xq3HixXUDq1Id?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IVdf64E8DjcsfUCSR49xq3HixXUDq1Id?usp=sharing
https://online.fliphtml5.com/iqyjg/tzix/#p=1


4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) U2T : ตำบลหนอง

บัว (รายงาน TSI (fliphtml5.com)

5. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) U2T : ตำบลเกวียน

หัก (รายงาน TSI (fliphtml5.com)

https://drive.google.com/drive/folders/1ej55e-nV-noWb

BW0oTc3NnAm5EU6dUSN?usp=sharing

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐาน

อัตลักษณทองถ่ินของเครือขาย

กลุมศรีอยุธยา  : ชุมชนบางกะจะ

จังหวัดจันทบุรี

Enhancing the Potential of

Creative Community Based

Tourism for Area

Development by Community

Identity of Sri Ayutthaya

Network: Bangkaja

Community, Chanthaburi

Province.

https://online.fliphtml5.com/iqyjg/tzix/#p=1
https://online.fliphtml5.com/iqyjg/tzix/#p=1
https://drive.google.com/drive/folders/1ej55e-nV-noWbBW0oTc3NnAm5EU6dUSN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ej55e-nV-noWbBW0oTc3NnAm5EU6dUSN?usp=sharing


15.3.1 การใชการ

อนุรักษและการฟนฟู

ท่ีดินอยางย่ังยืน

(1 นโยบาย)

มีนโยบายท่ีเปนหลักการ

ประกันการอนุรักษ การ

ฟนฟูและการใชประโยชน

ท่ีย่ังยืนของระบบนิเวศบน

บกซ่ึงเก่ียวของกับ

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะปา

ภูเขา และพ้ืนท่ีแหงแลง

1. แผนแมบท อพ.สธ. มร.รพ. ระยะ 5 ปท่ี 7 ระบุการบริหารจัดการ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินต้ังแตยอดเขาถึงใตทองทะเล

ภายใตการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม

2. นโยบายอธิการบดี (การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม)

https://drive.google.com/drive/folders/1UQ5pCFTYCQa

uzIpj4-oAnkmWNPV6h4-U?usp=sharing

มหาวิทยาลัย และอธิการบดีมีนโย

บายในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบ

นิเวศ ท้ังการปกปอง ดูแล ฟนฟู

และการใชประโยชนท่ีย่ังยืน

The university led by the

president has the policy to

promote the conservation,

protection, preservation, and

restoration of natural

resources and ecology with

sustainable use.

15.3.2 การกำกับติดตาม

สถานภาพของส่ิงมีชีวิตท่ี

จัดโดย IUCN และการ

อนุรักษส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ

(มากกวา 1 นโยบาย)

มีนโยบายในการจัด

จำแนก ติดตาม และ

ปองกัน ส่ิงมีชีวิตในบัญชี

แดงของ IUCN และ

รายการส่ิงมีชีวิตและถ่ิน

อาศัยท่ีไดรับการอนุรักษ

ระดับชาติซ่ึงไดรับผลกระ

1. แผนแมบท อพ.สธ. มร.รพ. ระยะ5 ปท่ี 7

2. รายงานโครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพพ้ืนท่ีสวนยางพารา สหกรณตราดยางพารา จำกัด

Survey and preparation of biodiversity database in rubber

plantation areas of Trat Rubber Cooperative LTD.

3. รายงานเลมผลการดำเนินงาน อพ.สธ. ป 2564 มีการมุงเปา

อนุรักษทรัพยากรพืช สัตว จุลินทรีย ท้ังหมด 17 ชนิด

มหาวิทยาลัย มีแผนแมบท อพสธ.

รายงานเลมผลการดำเนินงาน อพ.

สธ. และโครงการวิจัยการสำรวจ

และจัดทำฐานขอมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพพ้ืนท่ีสวน

ยางพารา สหกรณตราดยางพารา

จำกัดท่ีมีการดำเนินในการจัด

จำแนก ติดตาม และปองกัน ส่ิงมี

ชีวิตในบัญชีแดงของ IUCN และ

การอนุรักษรายการส่ิงมีชีวิตระดับ

ชาติ พรอมนิสัยในถ่ินอาศัย

The university imposes a

master plan based on the

Plant Genetic Conservation

Project Under the Royal

Initiation of Her Royal

Highness Princess Maha

Chakri Sirindhorn (RSPG) and

the Survey and Preparation

of Biodiversity Database in

Rubber Plantation Areas of

Trat Rubber Cooperative

https://drive.google.com/drive/folders/1UQ5pCFTYCQauzIpj4-oAnkmWNPV6h4-U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UQ5pCFTYCQauzIpj4-oAnkmWNPV6h4-U?usp=sharing


ทบจากการดำเนิน

กิจกรรมใดๆของ

มหาวิทยาลัย

https://drive.google.com/drive/folders/1SGPcE3Kn_zTp

v5IXw0melNLLxQDDSqam?usp=sharing

Limited aiming to classify,

monitor, and protect the

IUCN Red Listed species and

national conservation list

species with habitats.

15.3.3 ความหลากหลาย

ทางชีวภาพในทองถ่ินท่ี

เปนสวนหน่ึงในแผนงาน

และการพัฒนา

มีการนำความหลากหลาย

ทางชีวภาพระดับทองถ่ิน

1. แผนแมบท อพ.สธ. มร.รพ. ระยะ5 ปท่ี 7 กรอบท่ี 3 ดานการ

พัฒนาศูนยการเรียนรูวิถีท่ีพอเพียงของทองถ่ิน และงานพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยา

มหาวิทยาลัยมีการนำแผนแมบท

มาวางแผนเปนแผนการดำเนิน

งานประจำป ซ่ึงมีการพัฒนาความ

หลากหลายในทองถ่ิน และมีการ

ดำเนินงานการพัฒนาศูนยการ

เรียนรูวิถีท่ีพอเพียงของทองถ่ิน

The university has applied a

master plan to set an annual

plan for developing the local

biodiversity by establishing a

sufficient economy learning

center in the local

https://drive.google.com/drive/folders/1SGPcE3Kn_zTpv5IXw0melNLLxQDDSqam?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SGPcE3Kn_zTpv5IXw0melNLLxQDDSqam?usp=sharing


รวมไวใน กระบวนการวาง

แผนและพัฒนา (เชน การ

สรางส่ิงปลูกสรางใหมๆ)

2. รายงานผลการดำเนินงานประจำป อพ.สธ. 2564 เชน งานฐาน

ทรัพยากรทองถ่ินกับอปท. 1). สองพ่ีนอง  2) เกาะกูด 3) หนองบัว

https://drive.google.com/drive/folders/1j1w5lwFdoId5J

Am7jstMO9Z5nJe3ENxi?usp=sharing

และงานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

ในการเก็บรวบรวมตัวอยางชีวภาพ

และภูมิปญญา เพ่ือนำมาเก็บ

รักษา และจัดแสดงใหแกผูท่ีสนใจ

ไดเขามาเย่ียมชม

community, organizing a

natural science museum as a

collection of biological

specimens and applying

local wisdom for

preservation and exhibition

display to visitors.

15.3.4 การลดผลกระทบ

ตอส่ิงมีชีวิตตางถ่ิน

(มากกวา 1 นโยบาย)

มีนโยบายเก่ียวกับการลด

ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตตาง

ถ่ินในพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัย

1. แผนแมบท อพ.สธ.มร.รพ. ระยะ5 ปท่ี 7 มีการกำหนดแผนเก่ียว

กับพืชและสัตวตางถ่ิน เอาไวในแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจ็ด โดยมี

กิจกรรมการสำรวจ และการศึกษาวิจัย ในพ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการศึกษาชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกรานแลว เชน

หญาคา นกพิราบ จอกหูหนู หอยเชอร่ี และชนิดพันธุตางถ่ินท่ีมี

แนวโนมรุกราน เชน ผักแวน และปลาหางนกยูง

2. สำนักงานสีเขียว (green office) มีนโยบายและระบบในการ

จัดการปญหานกพิราบ การกำจัดวัชพืชตามรอบปฏิบัติงาน

https://drive.google.com/drive/folders/19bJk_7R6xw8G

CqAkPM1yDSax8CiaX_N7?usp=sharing

มหาวิทยาลัยมีแผนแมบท อพสธ.

ในการสำรวจ และการศึกษาวิจัย

ในพ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการศึกษาชนิด

พันธุตางถ่ินท่ีรุกรานแลว เชน

หญาคา นกพิราบ จอกหูหนู หอย

เชอร่ี และชนิดพันธุตางถ่ินท่ีมี

แนวโนมรุกราน เชน ผักแวน และ

ปลาหางนกยูง เปนตน รวมท้ังมีน

โยบายและระบบการดำเนินงาน

ของสำนักงานสีเขียว (green

office) ในการจัดการปญหานก

พิราบ การกำจัดวัชพืชตามรอบ

ปฏิบัติงาน

The survey and research

studies based on the Plant

Genetic Conservation Project

Under the Royal Initiation of

Her Royal Highness Princess

Maha Chakri Sirindhorn

(RSPG) was conducted in the

university-protected forests

to study alien species on

campus such as blady grass,

pigeons, floating moss,

golden apple snails, water

fern, and guppy fish. The

university also has a green

office policy to solve the

https://drive.google.com/drive/folders/1j1w5lwFdoId5JAm7jstMO9Z5nJe3ENxi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j1w5lwFdoId5JAm7jstMO9Z5nJe3ENxi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19bJk_7R6xw8GCqAkPM1yDSax8CiaX_N7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19bJk_7R6xw8GCqAkPM1yDSax8CiaX_N7?usp=sharing


pigeon nuisance problems

and eradicate weeds as

frequently as allowed by the

performance review.

15.3.5 ความรวมมือท่ี

เก่ียวของกับระบบนิเวศ

บนบกท่ีรวมกันใช

ประโยชน

รวมมือกับชุมชนทองถ่ินใน

การรักษาระบบนิเวศบน

บกท่ีใชประโยชนรวมกัน

1. รายงานสรุปผลโครงการยุทธศาสตรท่ี 1: ไดเเก 1) โครงการพัฒนา

ศูนยการเรียนรูชุมชน นิเวศ พิพิธภัณฑ ปาสมุนไพรวิถีชองบานชาง

ทูน 2)  โครงการชุมชนจัดการตนเอง ฟนฟู รักษา พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน 3) โครงการระบบตรวจ

จับและแจงเตือนการบุกรุก พ้ืนท่ีเกษตรกรรมผานเครือขาย

LoRaWan  4)  โครงการบริหารจัดการผูใชนํ้าชลประทาน เพ่ือการ

เกษตร โดยใชเครือขาย IOT ตําบลคมบาง อําเภอเมือง จังหวัด

จันทบุรี  เปนตน

2. แผนแมบท อพ.สธ. มร.รพ. ระยะ 5 ปท่ี 7 : งานฐานทรัพยากร

ทองถ่ิน

3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) U2T : จันทเขลม/

ตรอกนอง/ ซ้ึง/ หนองบัว (ทุกตำบล 15 ตำบล)

(รายงาน TSI) รายงาน TSI (fliphtml5.com)

มหาวิทยาลัยมีการรวมมือกับ

ชุมชนทองถ่ินในการอนุรักษ และ

ใชประโยชนรวมกันในระบบนิเวศ

บนบก โครงการยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ิน การรวมมือกันใน

การสำรวจและจัดทำฐาน

ทรัพยาทองถ่ินในพ้ืนท่ีปาปกปก

ของชุมชน เปนตน

The university has worked in

partnership with local

communities for the

conservation and mutual

benefits of terrestrial

ecosystems. The

development strategy-based

project includes

collaboration on surveys and

the creation of a community

resource database related to

protected forests in the

community.

https://online.fliphtml5.com/iqyjg/tzix/#p=1


4. โครงการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและอนุรักษกลวยไมภาค

ตะวันออก

https://drive.google.com/drive/folders/1u3MUNlpTHfU

2tv1V14TvxoSpEDsFif4d?usp=sharing

ตัวบงช้ี หลักฐาน ผูเก่ียวของ

15.4.1 แนวทางและ

มาตรฐานในการระบาย

น้ำท้ิง

มีมาตรฐานในการจัดการ

คุณภาพน้ำและมีแนวทาง

ในการปลอยน้ำเสีย

(สงเสริมสนับสนุนเร่ือง

คุณภาพน้ำเพ่ือการปกปอง

ระบบนิเวศ สัตวปา

สุขภาพและสวัสดิภาพของ

มนุษย)

1. งานวิจัยคลองสอยดาว คลองทุงเพล คลองพระพุทธ (ออรรถกร)

2. โครงการตรวจสอบคุณภาพดิน และคุณภาพน้ำในพ้ืนท่ีตำบลซ้ึง

ภายใต โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) U2T

: ตำบลซ้ึง รายงาน TSI (fliphtml5.com)

มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยท่ีมี

การศึกษาแนวทางสงเสริมการ

บำบัดน้ำ ในคลองในทองถ่ิน

โครงการตรวจสอบคุณภาพดิน

และคุณภาพน้ำในพ้ืนท่ีตำบลซ้ึง

มีนโยบายในการต้ังงบดูแลหอง

ปฏิบัติการ การกำจัดสารเคมี และ

การทำลาย ตามมาตรฐาน  STDB

(Science and Technology

DataBank) รวมท้ังมีนโยบาย

GREEN office ท่ีมีมาตรฐานใน

The research study on water

treatment in local canals

and soil and water quality

testing in Seung Sub-district

was conducted by the

university which has a policy

to set up a budget for

maintaining a laboratory for

chemical waste disposal with

STDB standards (Science and

https://drive.google.com/drive/folders/1u3MUNlpTHfU2tv1V14TvxoSpEDsFif4d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u3MUNlpTHfU2tv1V14TvxoSpEDsFif4d?usp=sharing
https://online.fliphtml5.com/iqyjg/tzix/#p=17


3. นโยบายคณะวิทยาศาสตรฯ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการ

ต้ังงบดูแลหองปฏิบัติการ การกำจัดสารเคมี และการทำลาย เพ่ือไม

ใหเกิดมลพิษตอระบบนิเวศ สัตวปา สุขภาพและสวัสดิภาพของมนุษย

รวมท้ังมีมาตรฐานในการดำเนินงานหองปฏิบัติการของ STDB

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (Science

and Technology DataBank) (STDB - Science and

Technology Infrastructure Databank (STDB) (mhesi.go.th)

4. GREEN office : นโยบายท่ีมีมาตรฐานในการจัดการน้ำท้ิงจาก

อาคาร

https://drive.google.com/drive/folders/1IRfn4fMKN_IeqEKCI

DpQ5QKeJxQrgwID?usp=sharing

การจัดการน้ำท้ิงจากอาคาร เพ่ือ

ไมใหเกิดมลพิษตอระบบนิเวศ

สัตวปา สุขภาพและสวัสดิภาพ

ของมนุษย

Technology Databank). The

university green office policy

also outlines the

standardized wastewater

disposal management from

buildings to prevent

pollution affecting ecology,

wildlife, human health and

welfare.

15.4.2 นโยบายในการ

ลดขยะพลาสติก

มีนโยบายในการลดขยะ

พลาสติกในมหาวิทยาลัย

1. นโยบาย Green office (อ.อรรถกร) เนนสำนักงาน/หนวยงานท่ี

เขารวม

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการลด

ขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัย

ไดแก นโยบาย green office และ

The green office policy and

handbook were completed

https://stdb.mhesi.go.th/
https://stdb.mhesi.go.th/


https://drive.google.com/drive/folders/1WtMIbMblMgVf

WTGxgdDDAZZiOwUc1Fpu?usp=sharing

มีคูมือสำนักงานสีเขียวเพ่ือใชใน

การดำเนินงานตามนโยบาย

according to the university

policy on plastic waste

reduction on campus.

15.4.3 นโยบายในการ

กำจัดขยะอันตราย

มีนโยบาย กระบวนการ

และการปฏิบัติในการ

กำจัดขยะและวัสดุ

อันตราย

1. นโยบาย green office (อ.อรรถกร)

2. จุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส AIS battery เกา มือถือเกา (อ.อรรถกร)

3. นโยบายคณะวิทยาศาสตรในการคัดแยกขยะ เชน ถังแยกขยะ :

การแยกขยะขวดพลาสติก (scg) application  การจัดการขยะ การ

ขายขยะของรำไพ (ขอภาพ) รายงานของชมรมส่ิงแวดลอม รายงาน

โครงการสำนักสีเขียว

4. โครงการคัดแยกขยะ สำนักบริการวิชาการรวมมือกับกรมควบคุม

มลพิษ ตำบลหนองบัว

https://drive.google.com/drive/folders/1oFMPxbRwRqv

XX0fdw7eHG3049PH44cBb?usp=sharing

มหาวิทยาลัยมีนโยบาย

กระบวนการ และขอปฏิบัติในการ

คัดแยกขยะ และกำจัดของเสีย ท่ี

เปนอันตราย ไดแก นโยบาย

green office และมีจุดในการรับ

กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส

The university has a policy

to process, and practice

waste material sorting and

hazardous waste disposal

such as the green office

policy and electronic waste

collection and disposal

points on campus.

ตรวจสอบตวับง่ชี�ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 22 ตค 2565

อพัเดท 1.11.65 เวลา 12.08 น.

https://drive.google.com/drive/folders/1WtMIbMblMgVfWTGxgdDDAZZiOwUc1Fpu?usp=sharing
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