
หนา 556                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มว. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

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 

F1A2 1.การสำรวจวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น  

พื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัย
ชุมชนในเขต อ.
เมือง  จ.
นครราชสีมา  

40,220 1 ชุมชน 40,220 1 ชุมชน 40,220 1 ชุมชน 40,220 1 ชุมชน 40,220 1 ชุมชน ดำเนนิการรวมกับ 
อปท. 
เครื่อขายพัฒนา
ชุมชน 
ดานสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอมMOU 

  รวม  1  โครงการ   40,220   40,220   40,220   40,220   40,220     
F2A5 1.โครงการจัดทำ

ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นอพ.สธ.-ม.วงษ
ชวลิตกุล 

 มหาวิทยาลัยวงษ
ชวลิตกุล 

11,200 จำนวนขอมูล1 
ชุมชน / ป 

11,200 จำนวนขอมูล1 
ชุมชน / ป 

11,200 จำนวนขอมูล1 
ชุมชน / ป 

11,200 จำนวนขอมูล1 
ชุมชน / ป 

11,200 จำนวนขอมูล1 
ชุมชน / ป 

  

  รวม  1  โครงการ   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200     
F3A7 1.โครงการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ม.วงษชวลิตกุล 

 มหาวิทยาลัยวงษ
ชวลิตกุล 

43,000 ศึกษาพรรณไม 
25 ชนิด  

43,000 ศึกษาพรรณไม 
25 ชนิด  

43,000 ศึกษาพรรณไม 
25 ชนิด  

43,000 ศึกษาพรรณไม 
25 ชนิด  

43,000 ศึกษาพรรณไม 
25 ชนิด  

  

  รวม  1  โครงการ   43,000   43,000   43,000   43,000   43,000     
F3A8 1.โครงการเขารวมจัด

นิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการอพ.สธ. 

พื้นที่ อพ.สธ
กำหนด 

60,360 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย  

      60,360  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย 

  

F3A8 2.จัดทำเว็บไซด 
อพ.สธ.-มว. 

มหาวิทยาลัย 8,200 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร
กิจกรรมที่รวม

สนอง
พระราชดำริ 

8,200 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร
กิจกรรมที่รวม

สนอง
พระราชดำริ 

8,200 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร
กิจกรรมที่รวม

สนอง
พระราชดำริ 

8,200 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร
กิจกรรมที่รวม

สนอง
พระราชดำริ 

8,200 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร
กิจกรรมที่รวม

สนอง
พระราชดำริ 

  

F3A8 3. ศึกษาเรียนรู พื้นที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ 

พื้นที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ 

44,728 2 คร้ัง / ป 44,728 2 คร้ัง / ป 44,728 2 คร้ัง / ป 44,728 2 คร้ัง / ป 44,728 2 คร้ัง / ป   

F3A8 4.การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 9 ใบงาน 

มหาวิทยาลัยวงษ
ชวลิตกุล 

59,280 เพื่อดำเนินการ
รวมกับ อปท. 
นครราชสีมา 

    59,280 เพื่อดำเนินการ
รวมกับ อปท. 
นครราชสีมา 

    59,280 เพื่อดำเนินการ
รวมกับ อปท. 
นครราชสีมา 
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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 

F3A8 5. งานบริหารโครงการ 
อพ.สธ. - ม.วงษชวลิต
กุล 

 อพ.สธ. - ม.วงษ
ชวลิตกุล 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
ประชาสัมพันธ  

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, 
ติดตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
ประชาสัมพันธ  

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
ประชาสัมพันธ  

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, 
ติดตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
ประชาสัมพันธ  

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
ประชาสัมพันธ  

  

  รวม  5  โครงการ   172,568   52,928   112,208   52,928   172,568     
  รวมทั้งหมด 4 กิจกรรม 

8 โครงการ 
  266,988   147,348   206,628   147,348   266,988   

  

 
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 


