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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 1. การสำรวจ ทำรหัส
พิกัด ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

สจล. (กทม. 
วิทยาเขตชุมพร 
และสุพรรณบุรี)  

300,000 พื้นที่ 350 ไร 
วิทยาเขต

ชุมพร 
เขตรอุดมศักด์ิ 
จังหวัดชุมพร 

300,000 พื้นที่ 350 ไร 
วิทยาเขต

ชุมพร 
เขตรอุดมศักด์ิ 
จังหวัดชุมพร 

300,000 พื้นที่ 350 ไร 
วิทยาเขต

ชุมพร 
เขตรอุดมศักด์ิ 
จังหวัดชุมพร 

300,000 พื้นที่ 350 ไร 
วิทยาเขต

ชุมพร 
เขตรอุดมศักด์ิ 
จังหวัดชุมพร 

300,000 พื้นที่ 350 ไร 
วิทยาเขต

ชุมพร 
เขตรอุดมศักด์ิ 
จังหวัดชุมพร 

  

  รวม 1  โครงการ   300,000   300,000   300,000   300,000   300,000     
F1A2 1. การเก็บรวบรวม

ทรัพยากร 
สจล. (กทม. 

วิทยาเขตชุมพร 
และสุพรรณบุรี) 

และพื้นที่รอบขาง
ระยะ 50 กม. 

    300,000 พื้นที่ใน สจล. 
(กทม. วิทยา
เขตชุมพร 

และ
สุพรรณบุรี) 
ดำเนินงาน

รวมกับองคกร
ปกครอง

ทองถิ่นและ
องคกรสมาชิก 
อพ.สธ. 35% 

ของชนิด
ทั้งหมดที่
สำรวจได 

250,000 พื้นที่ใน สจล. 
(กทม. วิทยา

เขตชุมพร และ
สุพรรณบุรี) 
ดำเนินงาน

รวมกับองคกร
ปกครอง

ทองถิ่นและ
องคกรสมาชิก 
อพ.สธ. 50% 

ของชนิด
ทั้งหมดที่
สำรวจได 

200,000 พื้นที่ใน สจล. 
(กทม. วิทยา
เขตชุมพร 

และ
สุพรรณบุรี) 
ดำเนินงาน

รวมกับองคกร
ปกครอง

ทองถิ่นและ
องคกรสมาชิก 
อพ.สธ. 70% 

ของชนิด
ทั้งหมดที่
สำรวจได 

200,000 พื้นที่ใน สจล. 
(กทม. วิทยา

เขตชุมพร และ
สุพรรณบุรี) 
ดำเนินงาน

รวมกับองคกร
ปกครอง

ทองถิ่นและ
องคกรสมาชิก 
อพ.สธ. 100% 

ของชนิด
ทั้งหมดที่
สำรวจได 

  

F1A2 2. การสำรวจ เก็บ
รวบรวมขอมูลความ
หลากหลายของ
ทรัพยากรทางทะเล 

สจล. (กทม. 
วิทยาเขตชุมพร 
และสุพรรณบุรี) 

และพื้นที่รอบขาง
ระยะ 50 กม. 

300,000 พื้นที่ใตทะเล
รอบเกาะไข 
และพื้นที่

ใกลเคียง สจล. 

300,000 พื้นที่ใตทะเล
รอบเกาะไข 
และพื้นที่

ใกลเคียง สจล. 

300,000 พื้นที่ใตทะเล
รอบเกาะไข 
และพื้นที่

ใกลเคียง สจล. 

300,000 พื้นที่ใตทะเล
รอบเกาะไข 
และพื้นที่

ใกลเคียง สจล. 

300,000 พื้นที่ใตทะเล
รอบเกาะไข 
และพื้นที่

ใกลเคียง สจล. 

  

  รวม 2  โครงการ   300,000   600,000   550,000   500,000   500,000     
F1A3 1. การเก็บรวบรวม

ทรัพยากร วิเคราะห
พื้นที่ ทำรหัสพกิัด และ
จัดทำเปนแผนแมบท
เพื่อกันเปนพื้นที่เพื่อการ
อนุรักษถาวร  

สจล. (กทม. 
วิทยาเขตชุมพร 
และสุพรรณบุรี) 

และพื้นที่รอบขาง
ระยะ 50 กม. 

        300,000 เขตพื้นที่
อนุรักษถาวร 
100 ไร และ

พื้นที่เก็บ
รวบรวมพันธุ 
สรางโรงเรือน

300,000 เขตพื้นที่
อนุรักษถาวร 
100 ไร และ 

พื้นที่เก็บ
รวบรวมพันธุ 
สรางโรงเรือน

300,000 เขตพื้นที่
อนุรักษถาวร 
100 ไร และ 

พื้นที่เก็บ
รวบรวมพันธุ 
โรงเรือนและ

จัดแบงพื้นที่จาก 
350 ไร ใหเปน
เขตพืชที่อนุรักษ
ถาวร และสราง
โรงเรือนเพิ่มเติม

เพื่อรวบรวม
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

และโรง
ปฏิบัติการ 10 
ไร จำนวนชนิด 
50% ของชนิด

ทั้งหมดที่
สำรวจได 

และโรง
ปฏิบัติการ 10 

ไร จำนวน
ชนิด 75% 
ของชนิด
ทั้งหมดที่
สำรวจได 

โรงปฏิบัติการ
10 ไร จำนวน
ชนิด 100% 
ของชนิด
ทั้งหมดที่
สำรวจได 

ทรัพยากร (พืช 
สัตว และ

จุลินทรีย) และ
จัดทำเปนแผน

แมบทเพื่อพัฒนา
เปนแหลง

ทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ 

F1A3 2. การขยายพันธุ
ทรัพยากร (พืช สัตว 
และจุลินทรีย) ที่มี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย
หรือส่ิงแวดลอม 

สจล. (กทม. 
วิทยาเขตชุมพร 
และสุพรรณบุรี) 

และพื้นที่รอบขาง
ระยะ 50 กม. 

        150,000 ทราบวิธกีาร
ขยายพันธุที่
เหมาะสม 

150,000 ดำเนินการ
ขยายพันธุ 

และปรับปรุง
วิธีการใหมี

ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

150,000 ดำเนินการ
ขยายพันธุ 

ขยายพันธุเพือ่ให
เพียงพอตอการ
อนุรักษ และการ
นำไปพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑเชิง

พาณิชย 
F1A3 3. การเก็บรักษา

ทรัพยากร (พืช สัตว 
และจุลินทรีย)  

สจล. (กทม. 
วิทยาเขตชุมพร 
และสุพรรณบุรี) 

และพื้นที่รอบขาง
ระยะ 50 กม. 

        150,000 ทราบวิธกีาร
เก็บรักษา

ทรัพยากรที่
เหมาะสม 

200,000 ดำเนินการเก็บ
รักษา

ทรัพยากร 
และปรับปรุง
วิธีการใหมี

ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

200,000 ดำเนินการเก็บ
รักษา

ทรัพยากร 

เก็บรักษา
ทรัพยากรเพื่อให
เพียงพอตอการ

อนุรักษ 

  รวม   3  โครงการ   0   0   600,000   650,000   650,000     
F2A4 1. การจำแนกกลุม

ทรัพยากร (พืช สัตว 
และจุลินทรีย) ที่ไดจาก
พื้นที่ศึกษาตามความ
เปนประโยชน 

สจล. (กทม. 
วิทยาเขตชุมพร 
และสุพรรณบุรี) 

และพื้นที่รอบขาง
ระยะ 50 กม. 

    150,000 จำแนกกลุม
พันธุตามความ
เปนประโยชน 
ได 40% ใน
พื้นที่ศึกษา 

150,000 จำแนกกลุม
พันธุตามความ
เปนประโยชน 
ได 60% ใน
พื้นที่ศึกษา 

150,000 จำแนกกลุม
พันธุตามความ
เปนประโยชน 
ได 80% ใน
พื้นที่ศึกษา 

150,000 จำแนกกลุม
พันธุตามความ
เปนประโยชน 
ได 100% ใน
พื้นที่ศึกษา 

รวบรวมขอมูล
ความเปน

ประโยชน และ
จำแนกกลุม
ทรัพยากร 

F2A4 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากทรัพยากร (พืช สัตว 
และจุลินทรีย) ที่มี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย
หรือส่ิงแวดลอม 

สจล. (กทม. 
วิทยาเขตชุมพร 
และสุพรรณบุรี) 

และพื้นที่รอบขาง
ระยะ 50 กม. 

    200,000 ไดขอมูล
ผลิตภัณฑ/
ผลิตภัณฑ

เบื้องตน อยาง
นอย 3 

ผลิตภัณฑ 

200,000 ไดขอมูล
ผลิตภัณฑ/
ผลิตภัณฑ

เบื้องตน อยาง
นอย 3 

ผลิตภัณฑ 

200,000 ไดขอมูล
ผลิตภัณฑ/
ผลิตภัณฑ

เบื้องตน อยาง
นอย 3 

ผลิตภัณฑ 

200,000 ไดขอมูล
ผลิตภัณฑ/
ผลิตภัณฑ

เบื้องตน อยาง
นอย 3 

ผลิตภัณฑ 

ไดผลิตภัณฑเชิง
พาณิชย และ

ถายทอด
เทคโนโลยีการ

ผลิตสู
กลุมเปาหมายใน

พื้นที่ 
F2A4 3. การใชประโยชนจาก สจล. (กทม.     200,000 ไดขอมูลการ 200,000 ไดขอมูลการใช 200,000 ไดขอมูลการ 200,000 ไดขอมูลการใช   
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากร (พืช สัตว 
และจุลินทรีย)  

วิทยาเขตชุมพร 
และสุพรรณบุรี) 

และพื้นที่รอบขาง
ระยะ 50 กม. 

ใชประโยชน
อยางนอย 3 

ชนิด 

ประโยชนอยาง
นอย 3 ชนิด 

ใชประโยชน
อยางนอย 3 

ชนิด 

ประโยชนอยาง
นอย 3 ชนิด 

  รวม 3  โครงการ   0   550,000   550,000   550,000   550,000     
F2A5 1. ฐานขอมูลทรัพยากร 

(เชน พืช สัตว และ
จุลินทรีย) 

สจล. 200,000 จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร 

(เชน พืช สัตว 
และจุลินทรีย) 
รวมถึงขอมูล

การใช
ประโยชน 

200,000 อัพเดตขอมูล
ทรัพยากร 

(เชน พืช สัตว 
และจุลินทรีย) 
รวมถึงขอมูล

การใช
ประโยชน 20 

ชนิด 

200,000 อัพเดตขอมูล
ทรัพยากร 

(เชน พืช สัตว 
และจุลินทรีย) 
รวมถึงขอมูล

การใช
ประโยชน 20 

ชนิด 

200,000 อัพเดตขอมูล
ทรัพยากร 

(เชน พืช สัตว 
และจุลินทรีย) 
รวมถึงขอมูล

การใช
ประโยชน 20 

ชนิด 

200,000 อัพเดตขอมูล
ทรัพยากร 

(เชน พืช สัตว 
และจุลินทรีย) 
รวมถึงขอมูล

การใช
ประโยชน 20 

ชนิด 

  

F2A5 2. ศูนยขอมูลสัก ศูนยขอมูลสัก 
อพ.สธ. - 

มหาวิทยาลัย 

300,000 จัดทำ
ฐานขอมูลสักที่

ไดจากการ
ศึกษาวิจยั 

รวมถึงขอมูล
การใช

ประโยชน 

300,000 จัดทำ
ฐานขอมูลสักที่

ไดจากการ
ศึกษาวิจยั 

รวมถึงขอมูล
การใช

ประโยชน 

300,000 จัดทำ
ฐานขอมูลสักที่

ไดจากการ
ศึกษาวิจยั 

รวมถึงขอมูล
การใช

ประโยชน 

300,000 จัดทำ
ฐานขอมูลสักที่

ไดจากการ
ศึกษาวิจยั 

รวมถึงขอมูล
การใช

ประโยชน 

100,000 จัดทำ
ฐานขอมูลสักที่

ไดจากการ
ศึกษาวิจยั 

รวมถึงขอมูล
การใช

ประโยชน 

ไดฐานขอมูลของ
การวิจยัและ
พัฒนาสักที่

อัพเดท 

  รวม 2  โครงการ   500,000   500,000   500,000   500,000   300,000     
F3A8 1. หลักสูตรการเรียน

การสอน 
สจล.   เพื่อเปนสวน

หนึ่งของ
หลักสูตรการ
เรียนการสอน
ของสถาบัน 

  เพื่อเปนสวน
หนึ่งของ

หลักสูตรการ
เรียนการสอน
ของสถาบัน 

  เพื่อเปนสวน
หนึ่งของ

หลักสูตรการ
เรียนการสอน
ของสถาบัน 

  เพื่อเปนสวน
หนึ่งของ

หลักสูตรการ
เรียนการสอน
ของสถาบัน 

  เพื่อเปนสวน
หนึ่งของ

หลักสูตรการ
เรียนการสอน
ของสถาบัน 

  

F3A8 2. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

 300,000  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

      300,000   งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

เพื่อการจัด
นิทรรศการ 

อพ.สธ. ทุกๆ 2 
ป ในฐานะ

หนวยงานที่รวม
สนอง

พระราชดำริ 
F3A8 2. การจัดทำส่ือองค

ความรูขอมูลทรัพยากร  
สจล.   เพื่อ

ประชาสัมพันธ 
  เพื่อ

ประชาสัมพันธ 
  เพื่อ

ประชาสัมพันธ 
  เพื่อ

ประชาสัมพันธ 
  เพื่อ

ประชาสัมพันธ 
กำหนดใหเปน
การดำเนินงาน



หนา 352                                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-สจล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

(เชน พืช สัตว และ
จุลินทรีย) 

เผยแพรองค
ความรู 

เผยแพรองค
ความรู 

เผยแพรองค
ความรู 

เผยแพรองค
ความรู 

เผยแพรองค
ความรู 

อยางตอเนื่องทุก
ป 

F3A8 3. การจัดทำเวบ็ไซต 
อพ.สธ.-สจล. 

สจล.   เพื่อ
ประชาสัมพันธ 

เผยแพร
กิจกรรมที่รวม

สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ 

สจล. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ 

เผยแพร
กิจกรรมที่รวม

สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ 

สจล. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ 

เผยแพร
กิจกรรมที่รวม

สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ 

สจล. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ 

เผยแพร
กิจกรรมที่รวม

สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ 

สจล. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ 

เผยแพร
กิจกรรมที่รวม

สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ 

สจล. 

กำหนดใหเปน
การดำเนินงาน

อยางตอเนื่องทุก
ป 

F3A8 4. งานบริหารโครงการ
อพ.สธ.-สจล. 

อพ.สธ.-สจล.   1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด2. ผลิต
ส่ือ เอกสาร
ทางวิชาการ 
และงาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, 
ติดตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด2. 
ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด2. ผลิต
ส่ือ เอกสาร
ทางวิชาการ 
และงาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, 
ติดตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด2. 
ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด2. ผลิต
ส่ือ เอกสาร
ทางวิชาการ 
และงาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  

  รวม  4  โครงการ   300,000   0   0   0   300,000     
  รวม 6  กิจกรรม  

15 โครงการ   
1,400,000   1,950,000   2,500,000   2,500,000   2,600,000     

คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กจิกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 


