
Page 1 แผนแมบ่ทระยะ 5ปีที ่ 7 2564-2569

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย
F1A3 รวบรวมและปลูกพันธุไ์มบุ้นนาค 

พันธุไ์ม ้ประจ ามหาวทิยาลัย ใน
พื้นที่มหาวทิยาลัย

พื้นที่ใน
มหาวทิยาลัยพายพั 
วทิยาเขตแมค่าว 
อ าเภอเมอืง

10,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนรัุกษ์พันธกุรรมพืช
อันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2.เพื่อรวบรวมและ
ปลูกพันธุ์ไม้บนุนาค
พันธุ์ไม้ประจ า
มหาวทิยาลัยในพื้นที่
มหาวทิยาลัย จ านวน 
50 ต้น
3.เพื่ออนรัุกษ์
พันธกุรรมพืช ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวทิยาลัยพายัพ
4.เพื่อใหก้ารศึกษาและ
สร้างจิตส านกึในการ
อนรัุกษ์พันธกุรรมพืช
แก่นกัศึกษาเยาวชน
และประชาชน
  

10,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนรัุกษ์พันธกุรรมพืช
อันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2.เพื่อรวบรวมและ
ปลูกพันธุ์ไม้บนุนาค
พันธุ์ไม้ประจ า
มหาวทิยาลัยในพื้นที่
มหาวทิยาลัย จ านวน 
50 ต้น
3.เพื่ออนรัุกษ์
พันธกุรรมพืช ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวทิยาลัยพายัพ
4.เพื่อใหก้ารศึกษาและ
สร้างจิตส านกึในการ
อนรัุกษ์พันธกุรรมพืช
แก่นกัศึกษาเยาวชน
และประชาชน

 

5,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนรัุกษ์พันธกุรรมพืช
อันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่อรวบรวมและ
ปลูกพันธุ์ไม้บนุนาค
พันธุ์ไม้ประจ า
มหาวทิยาลัยในพื้นที่
มหาวทิยาลัย จ านวน 
50 ต้น
3.เพื่ออนรัุกษ์
พันธกุรรมพืช ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวทิยาลัยพายัพ
4.เพื่อใหก้ารศึกษา
และสร้างจิตส านกึใน
การอนรัุกษ์พันธกุรรม
พืชแก่นกัศึกษา
เยาวชนและประชาชน 

5,000 1.เพื่อสนองพระราชด าริ
 โครงการอนรัุกษ์
พันธกุรรมพืชอัน
เนือ่งมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2.เพื่อรวบรวมและ
ปลูกพันธุ์ไม้บนุนาคพันธุ์
ไม้ประจ ามหาวทิยาลัย
ในพื้นที่มหาวทิยาลัย 
จ านวน 50 ต้น
3.เพื่ออนรัุกษ์
พันธกุรรมพืช ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวทิยาลัยพายัพ
4.เพื่อใหก้ารศึกษาและ
สร้างจิตส านกึในการ
อนรัุกษ์พันธกุรรมพืช
แก่นกัศึกษาเยาวชน
และประชาชน

5,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนรัุกษ์พันธกุรรมพืช
อันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2.เพื่อรวบรวมและ
ปลูกพันธุ์ไม้บนุนาค
พันธุ์ไม้ประจ า
มหาวทิยาลัยในพื้นที่
มหาวทิยาลัย จ านวน 
50 ต้น
3.เพื่ออนรัุกษ์
พันธกุรรมพืช ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวทิยาลัยพายัพ
4.เพื่อใหก้ารศึกษา
และสร้างจิตส านกึใน
การอนรัุกษ์พันธกุรรม
พืชแก่นกัศึกษา
เยาวชนและประชาชน 

รวม 1 โครงการ 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000

 กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยพายัพ (กลุ่ม G5) 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ
งบประมาณที่เสนอขอในแตล่ะปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตลุาคม 2559 - กันยายน 2564)

หมายเหตุ
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Page 2 แผนแมบ่ทระยะ 5ปีที ่ 7 2564-2569

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย
กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตล่ะปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตลุาคม 2559 - กันยายน 2564)
หมายเหตุ

F2A4 เพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์จาก
ส่วนประกอบของบุนนาค(ทั้ง 5) 
พันธุไ์มป้ระจ ามหาวทิยาลัย ใน
พื้นที่มหาวทิยาลัย

พื้นที่ใน
มหาวทิยาลัยพายพั 
วทิยาเขตแมค่าว 
อ าเภอเมอืง และ
เนื้อที่ 50  ไร่

35,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
(อพ.สธ.)
2.เพื่อเพิ่มมลูค่า
จากส่วนประกอบ
ของบุนนาค(ทั้ง 5) 
พันธุไ์มป้ระจ า
มหาวทิยาลัย
3.เพื่ออนุรักษ์
พันธกุรรมพืช ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของมหาวทิยาลัย
พายพั
4.ผลิตภณัฑ์จาก
ส่วนประกอบของ
บุนนาค(ทั้ง 5) 
จ านวน 1 ผลิตภณัฑ์

     35,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
(อพ.สธ.)
2.เพื่อเพิ่มมลูค่า
จากส่วนประกอบ
ของบุนนาค(ทั้ง 5)
 พันธุไ์มป้ระจ า
มหาวทิยาลัย
3.เพื่ออนุรักษ์
พันธกุรรมพืช ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของมหาวทิยาลัย
พายพั
4.ผลิตภณัฑ์จาก
ส่วนประกอบของ
บุนนาค(ทั้ง 5) 
จ านวน 1 ผลิตภณัฑ์

      35,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
(อพ.สธ.)
2.เพื่อเพิ่มมลูค่า
จากส่วนประกอบ
ของบุนนาค(ทั้ง 5)
 พันธุไ์มป้ระจ า
มหาวทิยาลัย
3.เพื่ออนุรักษ์
พันธกุรรมพืช ใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
มหาวทิยาลัยพายพั
4.ผลิตภณัฑ์จาก
ส่วนประกอบของ
บุนนาค(ทั้ง 5) 
จ านวน 1 ผลิตภณัฑ์

     35,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
(อพ.สธ.)
2.เพื่อเพิ่มมลูค่า
จากส่วนประกอบ
ของต้นบุนนาค 
พันธุไ์มป้ระจ า
มหาวทิยาลัย
3.เพื่ออนุรักษ์
พันธกุรรมพืช ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของมหาวทิยาลัย
พายพั
4.ผลิตภณัฑ์จาก
ส่วนประกอบของ
บุนนาค(ทั้ง 5) 
จ านวน 1 ผลิตภณัฑ์

     35,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
(อพ.สธ.)
2.เพื่อเพิ่มมลูค่า
จากส่วนประกอบ
ของบุนนาค(ทั้ง 5)
 พันธุไ์มป้ระจ า
มหาวทิยาลัย
3.เพื่ออนุรักษ์
พันธกุรรมพืช ใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
มหาวทิยาลัยพายพั
4.ผลิตภณัฑ์จาก
ส่วนประกอบของ
บุนนาค(ทั้ง 5) 
จ านวน 1 
ผลิตภณัฑ์

รวม 1 โครงการ      35,000      35,000 35,000      35,000 35,000
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Page 3 แผนแมบ่ทระยะ 5ปีที ่ 7 2564-2569

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย
กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตล่ะปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตลุาคม 2559 - กันยายน 2564)
หมายเหตุ

F3A8 การเขา้ร่วมจดันิทรรศการในงาน
ประชมุวชิาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.

พื้นที่ที่ อพ.สธ. 
ก าหนด

100,000 1.เพื่อสนองพระ
ราชด าระโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)
2.เพื่อแสดง
ผลงานวจิยัของ
บุคลากร
มหาวทิยาลัยพายพั
 ที่สนอง
พระราชด าริอพ.สธ.
3.เพื่ออนุรักษ์
พันธกุรรมพืชใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของมหาวทิยาลัย
พายพั
4.เพื่อให้การศึกษา
และสร้างจติส านึก
ในการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชแก่
นักศึกษา เยาวชน
และประชาชน

100,000 1.เพื่อสนองพระ
ราชด าระโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)
2.เพื่อแสดง
ผลงานวจิยัของ
บุคลากร
มหาวทิยาลัยพายพั
 ที่สนอง
พระราชด าริอพ.สธ.
3.เพื่ออนุรักษ์
พันธกุรรมพืชใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
มหาวทิยาลัยพายพั
4.เพื่อให้การศึกษา
และสร้างจติส านึก
ในการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชแก่
นักศึกษา เยาวชน
และประชาชน

100,000 1.เพื่อสนองพระ
ราชด าระโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)
2.เพื่อแสดง
ผลงานวจิยัของ
บุคลากร
มหาวทิยาลัยพายพั
 ที่สนอง
พระราชด าริอพ.สธ.
3.เพื่ออนุรักษ์
พันธกุรรมพืชใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
มหาวทิยาลัยพายพั
4.เพื่อให้การศึกษา
และสร้างจติส านึก
ในการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชแก่
นักศึกษา เยาวชน
และประชาชน

เพ่ือการจดันิทรรศการ 
อพ.สธ. ทุกๆ 2 ปี ในฐานะ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ
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Page 4 แผนแมบ่ทระยะ 5ปีที ่ 7 2564-2569

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย
กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตล่ะปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตลุาคม 2559 - กันยายน 2564)
หมายเหตุ

F3A8 การจดัท าเวบ็ไซต์ อพ.สธ.-
มหาวทิยาลัยพายพั

ด าเนินการดูแล
เวบ็ไซต์อพ.สธ. - 
มหาวทิยาลัยพายพั
อยา่งต่อเนื่องทุกปี

5,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
(อพ.สธ.)
2.เพื่อ
ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่การด าเนิน
กจิกรรมที่สนอง
พระราชด าริอพ.สธ.

5,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
(อพ.สธ.)
2.เพื่อ
ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่การด าเนิน
กจิกรรมที่สนอง
พระราชด าริอพ.สธ.

5,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
(อพ.สธ.)
2.เพื่อ
ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่การ
ด าเนินกจิกรรมที่
สนองพระราชด าริ
อพ.สธ.

5,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
(อพ.สธ.)
2.เพื่อ
ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่การด าเนิน
กจิกรรมที่สนอง
พระราชด าริอพ.สธ.

5,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
(อพ.สธ.)
2.เพื่อ
ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่การ
ด าเนินกจิกรรมที่
สนองพระราชด าริ
อพ.สธ.

รวม 2 โครงการ 105,000 5,000 105,000 5,000 105,000
รวมทั้งหมด 4 โครงการ 150,000 50,000    145,000   45,000    145,000                           535,000

ค าอธบิายเพิ่มเติม
F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใชป้ระโยชน์ F3 กรอบการสร้างจติส านึก
A: Activity กจิกรรม ประกอบด้วย A1 กจิกรรมปกปักพันธกุรรมพืช A2 กจิกรรมส ารวจเกบ็รวบรวมพันธกุรรมพืช A3 กจิกรรมปลูกรักษาพันธกุรรมพืช A4 กจิกรรมอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์พันธกุรรมพืช A5 กจิกรรมศูนยข์อ้มลูพันธกุรรมพืช
 A6 กจิกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพ์ืช  A7 กจิกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
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