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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A2 1. กลวยไมที่มีความเส่ียง

ตอการสูญพันธุในเขตรักษา
พันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 
ดานตะวันออก จ.ตาก 

เขตรักษาพันธุสัตวปาทุง
ใหญนเรศวร ดาน
ตะวันออก จ.ตาก 

340,000 ขอมูลกลวยไมชนิด
ที่มีความเส่ียงตอ
การสูญพันธุ ที่พบ
ในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาทุงใหญ
นเรศวร ดาน
ตะวันออก ไมต่ำ
กวา 20 ชนิด 

                ผูรับผิดชอบโครงการ: 
คณะวิทยาศาสตร  
(อ.ดร.อภิรดา  
สถาปตยานนท) 

  รวม  1  โครงการ  340,000           
F1A3 1. รวบรวมพันธุพืช

สมุนไพรที่ใชในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน บัญชี
ยาหลักแหงชาติ และ 
สมุนไพรจากหมอพื้นบาน 
นครนายก 

สวนสมุนไพรคณะเภสัช
ศาสตร คลองสามสิบ 

100,000 สมุนไพรไมนอย
กวา 20 ชนิดตอป 

100,000 สมุนไพรไมนอย
กวา 20 ชนิดตอป 

100,000 สมุนไพรไมนอยกวา 
20 ชนิดตอป 

100,000 สมุนไพรไมนอยกวา 
20 ชนิดตอป 

100,000 สมุนไพรไมนอยกวา 
20 ชนิดตอป 

คณะเภสัชศาสตร 

  รวม  1  โครงการ  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000   
F2A4 1. ชีววิทยาการสืบพันธุ

ของกลวยไมล้ินมังกรใน
อุทยานแหงชาติน้ำตกพล้ิว 
เพื่อการอนุรักษใน
ถิ่นอาศัย 

อุทยานแหงชาติน้ำตก
พล้ิว 

429,600 หาแนวทางอนุรักษ
และฟนฟูประชากร 

  หาแนวทางอนุรักษ
และฟนฟูประชากร 

            ผูรับผิดชอบโครงการ: 
คณะวิทยาศาสตร  
(อ.ดร.วิทยา ผาคำ) 

F2A4 2. กายวิภาคศาสตรใบ
และเนื้อไมของพืช
สมุนไพรวงศพิกุล    
(Sapotaceae) ใน
ประเทศไทย 

พื้นที่ที่มีการกระจายพันธุ
ของพืชวงศพิกุล 
(Sapotaceae) ใน
ประเทศไทย 

500,000 เพื่อสรางรูปวิธาน
สำหรับใชเปน
เคร่ืองมือในการ
ระบุชนิดของพืช
สมุนไพรวงศพิกุลที่
ศึกษา โดยใช
ลักษณะทางกาย
วิภาคศาสตรของใบ
และเนื้อไม 

                ผูรับผิดชอบโครงการ: 
คณะวิทยาศาสตร 
(ผศ.ดร.อนิษฐาน  
ศรีนวล) 
F1A2/ F2A4 

F2A4 3. การตรวจสอบคาความ
ชุก และการพัฒนา
เคร่ืองหมายโมเลกุลดีเอ็น

อุทธยานแหงชาตินำ้ตก
พล้ิว จังหวัดจันทบุรี 

926,000 1. ขอมูล
สถานการณการติด
หนอนพยาธิในสัตว

                ผูรับผิดชอบโครงการ: 
คณะวิทยาศาสตร 
(ผศ.ดร.ฐาปนา 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เอสำหรับการติดตาม
ตรวจสอบการติด
หนอนพยาธิสัตวน้ำในเขต
อุทธยานแหงชาตินำ้ตก
พล้ิว จังหวัดจันทบุรี 

น้ำ      
2.เคร่ืองหมาย
โมเลกุลดีเอ็นเอที่ใช
ในการวินิจฉยั
หนอนพยาธิได
อยางแมนยำ           
3. คนในพื้นที่
ตระหนักถึงอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรแหลงน้ำ 

ชลธนานารถ) 

  รวม  3  โครงการ  1,855,600           
F2A5 1. ฐานขอมูลสมุนไพรและ

เคร่ืองยาไทย 
สถานที ่พิพธิภัณฑ
สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร 

0 จำนวนสมุนไพรที่
จัดแสดง 10 ชนิด 
ความรูเกี่ยวกับ
สมุนไพร 5 ชนิด 

0 จำนวนสมุนไพรที่
จัดแสดง 10 ชนิด 
ความรูเกี่ยวกับ
สมุนไพร 5 ชนิด 

0 จำนวนสมุนไพรที่จัด
แสดง 10 ชนิด 
ความรูเกี่ยวกับ
สมุนไพร 5 ชนิด 

0 จำนวนสมุนไพรที่
จัดแสดง 10 ชนิด 
ความรูเกี่ยวกับ
สมุนไพร 5 ชนิด 

0 จำนวนสมุนไพรที่
จัดแสดง 10 ชนิด 
ความรูเกี่ยวกับ
สมุนไพร 5 ชนิด 

คณะเภสัชศาสตร 

F2A5 2. ฐานขอมูลพันธุพืชที่มี
ศักยภาพลดมลพิษ
ส่ิงแวดลอม 

แหลงเรียนรูพฤกษศาสตร 
คณะวัฒนธรรม
ส่ิงแวดลอมและการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

0   0 จำนวนพืชทีจ่ัด
แสดงและความรู
เกี่ยวกบัศักยภาพ
ลดมลพิษของพทช  
5 ชนิด  

0 
จำนวนพืชทีจ่ัดแสดง
และความรูเกี่ยวกบั
ศักยภาพลดมลพิษ
ของพทช  5 ชนิด  

0 จำนวนพืชทีจ่ัด
แสดงและความรู
เกี่ยวกบัศักยภาพ
ลดมลพิษของพทช  
5 ชนิด  

0 จำนวนพืชทีจ่ัด
แสดงและความรู
เกี่ยวกบัศักยภาพ
ลดมลพิษของพทช  
5 ชนิด  

คณะวัฒนธรรม
ส่ิงแวดลอมและการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

  รวม  2  โครงการ  0  0  0  0  0   
F3A7 1. พิพิธภัณฑรวบรวมพันธุ

พืชในพื้นที่ดินเปร้ียว 
จ.นครนายก คณะ
วัฒนธรรมส่ิงแวดลอมและ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

40,000 1.แสดงพันธุพืชที่
เติบโตในในพื้นที่ดิน
เปร้ียว  
2. ฐานการเรียนรู
การใชประโยชน
จากพืช 

0 1.แสดงพันธุพืชที่
เติบโตในในพื้น
ที่ดินเปร้ียว  
2. ฐานการเรียนรู
การใชประโยชน
จากพืช 

0 1.แสดงพันธุพืชที่
เติบโตในในพื้นที่ดิน
เปร้ียว  
2. ฐานการเรียนรู
การใชประโยชนจาก
พืช 

0 1.แสดงพันธุพืชที่
เติบโตในในพื้นที่ดิน
เปร้ียว  
2. ฐานการเรียนรู
การใชประโยชน
จากพืช 

0 1.แสดงพันธุพืชที่
เติบโตในในพื้น
ที่ดินเปร้ียว  
2. ฐานการเรียนรู
การใชประโยชน
จากพืช 

คณะวัฒนธรรม
ส่ิงแวดลอมและการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 รวม  1  โครงการ  40,000  0  0  0  0   
F3A8 1. งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 
โรงเรียนสาธิต ประสาน
มิตร (ฝายประถม)  

50,000 1. ศึกษาพืช
กรณีศึกษาตนเตย
หอม (7-10110-
002-284)      
2. เพื่อศึกษา
ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร ราก 
ลำตน ใบ ดอกและ

50,000 1. ศึกษาพืช
กรณีศึกษาตน
อบเชยญวน 
(อบเชยเทศ)(7-
10110-002-320) 

50,000 1. ศึกษาพืช
กรณีศึกษาตนมะตูม
(7-10110-002-256)   
2. เพื่อศึกษา
ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร ราก 
ลำตน ใบ ดอกและ
การใชประโยชน

50,000 1. ศึกษาพืช
กรณีศึกษาตนวาน
หางจระเข(7-
10110-002-319)   
2. เพื่อศึกษา
ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร ราก 
ลำตน ใบ ดอกและ

50,000 1. ศึกษาพืช
กรณีศึกษาตน
มะกรูด(7-10110-
002-269)     
2. เพื่อศึกษา
ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร ราก 
ลำตน ใบ ดอกและ

คณะศึกษาศาสตร 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การใชประโยชน
บูรณาการกับ 8 
กลุมสาระการ
เรียนรู 

บูรณาการกับ 8 
กลุมสาระการเรียนรู 

การใชประโยชน
บูรณาการกับ 8 
กลุมสาระการ
เรียนรู 

การใชประโยชน
บูรณาการกับ 8 
กลุมสาระการ
เรียนรู 

F3A8 2. โครงการบริการ
วิชาการ สรางจิตสำนึก
และฝกปฏบิัติดานดาน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และส่ิงแวดลอม 

จ.นครนายก คณะ
วัฒนธรรมส่ิงแวดลอมและ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

200,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 100 คน           
2.ปลูกฝงคุณคาของ
ทรัพยากรการ
ทองเที่ยวและผลิต
ยุวมัคฆุเทศกที่มี
จิตสำนึกอนุรักษ 

200,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 100 
คน            
2.ปลูกฝงคุณคา
ของทรัพยากรการ
ทองเที่ยวและผลิต
ยุวมัคฆุเทศกที่มี
จิตสำนึกอนุรักษ 

200,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 100 คน           
2.ปลูกฝงคุณคาของ
ทรัพยากรการ
ทองเที่ยวและผลิต
ยุวมัคฆุเทศกที่มี
จิตสำนึกอนุรักษ 

200,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 100 คน           
2.ปลูกฝงคุณคาของ
ทรัพยากรการ
ทองเที่ยวและผลิต
ยุวมัคฆุเทศกที่มี
จิตสำนึกอนุรักษ 

200,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 100 คน           
2.ปลูกฝงคุณคา
ของทรัพยากรการ
ทองเที่ยวและผลิต
ยุวมัคฆุเทศกที่มี
จิตสำนึกอนุรักษ 

คณะวัฒนธรรม
ส่ิงแวดลอมและการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

F3A8 3. วิชา กจว102 
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
เพื่ออาหารและการเกษตร 
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการภูมวิัฒนธรรม  

 มศว องครักษ จ.
นครนายก วิทยาลัยโพธิ
วิชชาลัย  

0 1.นิสิต 20 คน  
2.เพื่อใหนิสิตเขาใจ
ความสำคัญ และ
หลักการอนุรักษ
ความหลากหลาย
ของพืชเพือ่อาหาร
และการเกษตร 

0 1.นิสิต 20 คน  
2.เพื่อใหนิสิต
เขาใจความสำคัญ 
และหลักการ
อนุรักษความ
หลากหลายของ
พืชเพื่ออาหารและ
การเกษตร 

0 1.นิสิต 20 คน  
2.เพื่อใหนิสิตเขาใจ
ความสำคัญ และ
หลักการอนุรักษ
ความหลากหลาย
ของพืชเพือ่อาหาร
และการเกษตร 

0 1.นิสิต 20 คน  
2.เพื่อใหนิสิตเขาใจ
ความสำคัญ และ
หลักการอนุรักษ
ความหลากหลาย
ของพืชเพือ่อาหาร
และการเกษตร 

0 1.นิสิต 20 คน  
2.เพื่อใหนิสิตเขาใจ
ความสำคัญ และ
หลักการอนุรักษ
ความหลากหลาย
ของพืชเพือ่อาหาร
และการเกษตร 

  

F3A8 4. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
(อพ.สธ.-มศว) 

คณะอนุกรรมการ
ดำเนินงาน อพ.สธ.-มศว 

0 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

0 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

0 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

0 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

0 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงในเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 5. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

300,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

          300,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

 รวม  5  โครงการ  550,000  250,000  250,000  250,000  550,000   
 รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม         

13 โครงการ 
 2,885,600  350,000  350,000  350,000  650,000   
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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 
 
 


