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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

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

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A3 1. นำพันธุไมที่เหมาะสม

กับการเจริญเติบโตใน 
พื้นที่มหาวิทยาลัยมาปลูก
ในมหาวิทยาลัย 

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  

 นำพันธุไมที่ไดจาก
การเลือกพันธุไมที่
เหมาะสมมาปลูกใน
มหาวิทยาลัยอยาง
นอย 100 ตน 

 นำพันธุไมที่ไดจาก
การเลือกพันธุไมที่
เหมาะสมมาปลูก
ในมหาวิทยาลัย
อยางนอย 100 ตน 

 นำพันธุไมที่ไดจาก
การเลือกพันธุไมที่
เหมาะสมมาปลูกใน
มหาวิทยาลัยอยาง
นอย 100 ตน 

 นำพันธุไมที่ไดจาก
การเลือกพันธุไมที่
เหมาะสมมาปลูกใน
มหาวิทยาลัยอยาง
นอย 100 ตน 

 นำพันธุไมที่ไดจาก
การเลือกพันธุไมที่
เหมาะสมมาปลูกใน
มหาวิทยาลัยอยาง
นอย 100 ตน 

 

F1A3 2. การปลูกและเผยแพร
ประโยชนพืชสมุนไพรใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

พื้นที่ภายใน มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

 จัดทำปายชื่อตนไม
และสรรพคุณ
จำนวนอยางนอย 
10 ชนิด และ
ประชาสัมพันธ 

 จัดทำปายชื่อตนไม
และสรรพคุณ
จำนวนอยางนอย 
10 ชนิด และ
ประชาสัมพันธ 

 จัดทำปายชื่อตนไม
และสรรพคุณ
จำนวนอยางนอย 10 
ชนิด และ
ประชาสัมพันธ 

 จัดทำปายชื่อตนไม
และสรรพคุณ
จำนวนอยางนอย 
10 ชนิด และ
ประชาสัมพันธ 

 จัดทำปายชื่อตนไม
และสรรพคุณ
จำนวนอยางนอย 
10 ชนิด และ
ประชาสัมพันธ 

F1A3/ F3A8 

  รวม  2  โครงการ             
F2A5 1. โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล อพ.สธ. - มกท. 
อาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. – มกท. 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

ขอมูลที่ได รวบรวม
มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

  รวม  1  โครงการ             
F3A8 1. จัดโครงการ/กิจกรรม 

ในการสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช 
และทรัพยากรตางๆ 

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย 

 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย 

 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย 

 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย 

 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

F3A8 2. โครงการเผยแพร
ขอมูลงานของ อพ.สธ. 

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

 มีการเผยแพรขอมูล 
อพ.สธ. ทางส่ือ
สังคมออนไลน 

 มีการเผยแพร
ขอมูล อพ.สธ. 

 มีการเผยแพรขอมูล 
อพ.สธ. ทางส่ือสังคม
ออนไลน 

 มีการเผยแพรขอมูล 
อพ.สธ. ทางส่ือ
สังคมออนไลน 

 มีการเผยแพร
ขอมูล อพ.สธ. ทาง
ส่ือสังคมออนไลน 
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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 

ทางส่ือสังคมออนไลน 
(Social Media) / 
จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
อพ.สธ.-ม.กรุงเทพ 

ทางส่ือสังคม
ออนไลน 

F3A8 3. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 
................. 

       งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

 

 รวม  3  โครงการ             
 รวมทั้งหมด 3 กิจกรรม         

6 โครงการ 
            

 
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 
 
 


