
 
แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

กิจกรรม 
โครงการ/

งานวิจัย/กิจกรรม
เรื่อง 

พื้นที่เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569  

งปม. 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 
งปม. 

(ล้านบาท) 
เป้าหมาย 

งปม. 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 
งปม. 

(ล้านบาท) 
เป้าหมาย 

งปม. 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย หมายเหต ุ

F1A1 1. ท าเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติใน
พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร 

พื้นที่ปกปักทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร น า รี  แ ล ะ ศู น ย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
คลองไผ ่
จ านวน 5 เส้น 

0.1 จ านวน 1 เส้น 0.1 จ านวน 1 เส้น 0.1 จ านวน 1 เส้น 0.1 จ านวน 1 เส้น 0.1 จ านวน 1 เส้น  

 รวม 1 โครงการ  0.1  -  -  -  -   
F1A2 1. การส ารวจและ

เก็บรวบรวม
ทรัพยากร 

จังหวัดนครราชสีมา
ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร 
จ านวน 5 พื้นที ่

0.1 จ านวน 1 พื้นที ่ 0.1 จ านวน 1 พื้นที ่ 0.1 จ านวน 1 พื้นที ่ 0.1 จ านวน 1 พื้นที ่ 0.1 จ านวน 1 พื้นที ่  

 รวม 1 โครงการ  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1   
F1A3 1. การปลูกรักษา

ทรัพยากร 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ คลองไผ่ 
จ านวน 100 ชนิด 

0.02 อย่างน้อย 20 ชนิด 0.02 อย่างน้อย 20 ชนิด 0.02 อย่างน้อย 20 ชนิด 0.02 อย่างน้อย 20 ชนิด 0.02 อย่างน้อย 20 ชนิด  

F1A3 2. การขยายพันธุ์
ทรัพยากร 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ คลองไผ ่
จ านวน 100 ชนิด 

0.1 อย่างน้อย 20 ชนิด 0.1 อย่างน้อย 20 ชนิด 0.1 อย่างน้อย 20 ชนิด 0.1 อย่างน้อย 20 ชนิด 0.1 อย่างน้อย 20 ชนิด  

F1A3 3. การขยายพันธุ์
กล้วยไมด้ินเชิง
พาณิชย ์

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ คลองไผ่ 
จ านวน 5 ชนิด 
 

0.4 จ านวน 1 ชนิด 0.4 จ านวน 1 ชนิด 0.4 จ านวน 1 ชนิด 0.4 จ านวน 1 ชนิด 0.4 จ านวน 1 ชนิด  

 รวม 3 โครงการ  0.52  0.52  0.52  0.52  0.52   



 

กิจกรรม 
โครงการ/

งานวิจัย/กิจกรรม
เรื่อง 

พื้นที่เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569  

งปม. 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 
งปม. 

(ล้านบาท) 
เป้าหมาย 

งปม. 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 
งปม. 

(ล้านบาท) 
เป้าหมาย 

งปม. 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย หมายเหต ุ

F2A4 1. การศึกษาและ
ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรพืชและ
สมุนไพร 

ภาคตะวันออกเฉยีง 
เหนือตอนล่าง 
จ านวน 40 ผลิตภัณฑ์ 

5.0 จ านวน 8 
ผลิตภัณฑ์ 

5.0 จ านวน 8 
ผลิตภัณฑ์ 

5.0 จ านวน 8 
ผลิตภัณฑ์ 

5.0 จ านวน 8 
ผลิตภัณฑ์ 

5.0 จ านวน 8 
ผลิตภัณฑ์ 

 

F2A4 2. การศึกษาและ
ใช้ประโยชน์พืชให้
สี 

ภาคตะวันออกเฉยีง 
เหนือตอนล่าง 
จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ 

1.0 จ านวน 2 
ผลิตภัณฑ์ 

1.0 จ านวน 2 
ผลิตภัณฑ์ 

1.0 จ านวน 2 
ผลิตภัณฑ์ 

1.0 จ านวน 2 
ผลิตภัณฑ์ 

1.0 จ านวน 2 
ผลิตภัณฑ์ 

 

 รวม 3 โครงการ  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0   
F2A5 1.  โครงการจัดท า

ฐานข้อมูล 
อพ.สธ.-มทส.  
- ฐานข้อมูล
ทรัพยากรชวีภาพ 
- ฐานข้อมูล
ทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานข้อมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ภาคตะวันออกเฉยีง 
เหนือตอนล่าง 
จ านวน 5,000 ข้อมูล 

0.5 ตรวจสอบความถูก
ต้อง จ านวนอยา่ง
น้อย 1,000 ข้อมูล 

0.5 ตรวจสอบความถูก
ต้อง จ านวนอยา่ง
น้อย 1,000 ข้อมูล 

0.5 ตรวจสอบความถูก
ต้อง จ านวนอยา่ง
น้อย 1,000 ข้อมูล 

0.5 ตรวจสอบความถูก
ต้อง จ านวนอยา่ง
น้อย 1,000 ข้อมูล 

0.5 ตรวจสอบความถูก
ต้อง จ านวนอยา่ง
น้อย 1,000 ข้อมูล 

 

 รวม 1 โครงการ  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5   
F2A6 1. โครงการ

วางแผนพัฒนา
ทรัพยากรในพื้นที่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
จ านวน 5 แห่ง 

0.2 จ านวน 1 แห่ง 0.2 จ านวน 1 แห่ง 0.2 จ านวน 1 แห่ง 0.2 จ านวน 1 แห่ง 0.2 จ านวน 1 แห่ง  

 รวม 1 โครงการ  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2   
F3A7 1. งานพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 5.5 จัดแสดงนิทรรศการ 5.5 จัดแสดงนิทรรศการ 5.5 จัดแสดงนิทรรศการ 5.5 จัดแสดงนิทรรศการ 5.5 จัดแสดงนิทรรศการ  



 

กิจกรรม 
โครงการ/

งานวิจัย/กิจกรรม
เรื่อง 

พื้นที่เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569  

งปม. 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 
งปม. 

(ล้านบาท) 
เป้าหมาย 

งปม. 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 
งปม. 

(ล้านบาท) 
เป้าหมาย 

งปม. 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย หมายเหต ุ

ธรรมชาติที่มีชีวิต/
งานพิพิธภัณฑ์พืช/ 
งานพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา/
นิทรรศการถาวร/ 
ศูนย์การเรียนรู ้

สุรนารี และศูนย์
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ 
คลองไผ่ 
จ านวน 5 เร่ือง 

 จ านวน 1 เรื่อง  จ านวน 1 เรื่อง  จ านวน 1 เรื่อง  จ านวน 1 เรื่อง  จ านวน 1 เรื่อง 

 รวม 1 โครงการ  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5   
F3A8 1. การฝึกอบรม

งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน และงาน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และ ศูนย์
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ 
คลองไผ่ 
จ านวน 50 ครั้ง 

2.0 จ านวน 10 ครั้ง 2.0 จ านวน 10 ครั้ง 2.0 จ านวน 10 ครั้ง 2.0 จ านวน 10 ครั้ง 2.0 จ านวน 10 ครั้ง  

F3A8 2. การเข้าร่วมจัด
ประชุมวิชาการ
และนทิรรศการ 

อพ.สธ. ก าหนด 
จ านวน 5 ครั้ง 

0.6 งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน และงาน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
จ านวน 1 ครั้ง 

0.6 งานทรัพยากรไทย 
จ านวน 1 ครั้ง 

0.6 งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน และงาน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
จ านวน 1 ครั้ง 

0.6 งานทรัพยากรไทย 
จ านวน 1 ครั้ง 

0.6 งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน และงาน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
จ านวน 1 ครั้ง 

 

F3A8 3. การสนับสนุน
การด าเนินงาน
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน และงาน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
 

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิ และจังหวัด
นครราชสีมา 
จ านวน 50 แห่ง 

0.2 จ านวน 10 แห่ง 0.2 จ านวน 10 แห่ง 0.2 จ านวน 10 แห่ง 0.2 จ านวน 10 แห่ง 0.2 จ านวน 10 แห่ง  



 

กิจกรรม 
โครงการ/

งานวิจัย/กิจกรรม
เรื่อง 

พื้นที่เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569  

งปม. 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 
งปม. 

(ล้านบาท) 
เป้าหมาย 

งปม. 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 
งปม. 

(ล้านบาท) 
เป้าหมาย 

งปม. 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย หมายเหต ุ

 
F3A8 4. การจัดท าเวบ็

ไซด์ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี

- เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน
สนองพระราชดาริ 
อพ.สธ.-มทส. 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน
สนองพระราชดาริ 
อพ.สธ.-มทส. 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน
สนองพระราชดาริ 
อพ.สธ.-มทส. 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน
สนองพระราชดาริ 
อพ.สธ.-มทส. 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน
สนองพระราชดาริ 
อพ.สธ.-มทส. 

 

F3A8 5. การเผยแพรส่ื่อ
ต่าง ๆ เช่น การท า
หนังสือ วีดีทัศน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี
จ านวน 3 เล่ม 

0.2 หนังสือ 
จ านวน 1 เล่ม 

-  0.2 หนังสือ 
จ านวน 1 เล่ม 

-  0.2 หนังสือ 
จ านวน 1 เล่ม 

 

F3A8 6. แม่ข่าย
เครือข่าย   
C-อพ . สธ .  ภ า ค
ตะวันออก เฉี ย ง 
เหนือตอนล่าง 

มหาวิทยาลัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
ประชุม จ านวน 10 ครั้ง 

0.1 ประชุมเครือข่าย
อย่างน้อย 2 คร้ัง 

0.1 ประชุมเครือข่าย
อย่างน้อย 2 คร้ัง 

0.1 ประชุมเครือข่าย
อย่างน้อย 2 คร้ัง 

0.1 ประชุมเครือข่าย
อย่างน้อย 2 คร้ัง 

0.1 ประชุมเครือข่าย
อย่างน้อย 2 คร้ัง 

 

F3A8 7. การบริการ
แหล่งเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และศูนย์
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ 
คลองไผ่ 
จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม 
จ านวน 250,000 คน 

- ผู้เข้าเยี่ยมชม 
จ านวน 50,000 
คน 

- ผู้เข้าเยี่ยมชม 
จ านวน 50,000 
คน 

- ผู้เข้าเยี่ยมชม 
จ านวน 50,000 
คน 

- ผู้เข้าเยี่ยมชม 
จ านวน 50,000 
คน 

- ผู้เข้าเยี่ยมชม 
จ านวน 50,000 
คน 

 

 รวม 7 โครงการ  3.1  2.9  3.1  2.9  3.1   

 รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ 16.02  15.72  15.92  15.72  15.92   

 

 

 

 



 
ตารางสรุปงบประมาณตามกิจกรรม 

กรอบการด าเนินงาน (F: Frame) กิจกรรม (A: Activity) สัญลักษณ ์
งบประมาณตามปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร (F1)   
  
  

1. กิจกรรมปกปักทรัพยากร (A1) F1A1 0.1 - - - - 0.1 
2. กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร (A2) F1A2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 
3. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร (A3) F1A3 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 2.6 

กรอบการใช้ประโยชน์ (F2)   
  
  

4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (A4) F2A4 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 30 
5. กิจกรรมศูนย์ข้อมลูทรัพยากร (A5) F2A5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 
6. กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร (A6) F2A6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 

กรอบการสร้างจิตส านึก (F3)   
  

7. กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (A7) F3A7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 27.5 
8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนรุักษ์ทรัพยากร (A8) F3A8 3.1 2.9 3.1 2.9 3.1 15.1 

 รวมท้ังสิ้น  16.02 15.72 15.92 15.72 15.92 79.3 
 


