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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

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 

F2A5 1. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัย อาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย 
ที่รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 

ศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. – ม.
นราธิวาสราช
นครินทร 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

  จำนวนขอมูล
ที่เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

  จำนวนขอมูล
ที่เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

ขอมูลที่ได 
รวบรวมมาจาก
การดำเนินงาน
ในกิจกรรมที่ 1-
4 

  รวม..1.. โครงการ                        
F3A8 1. โครงการฝกอบรม

ตาง ๆ  
สถานที่จัดอบรม   1. จำนวนผูเขา

รับการอบรม 
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝกอบรม 

  1. จำนวนผู
เขารับการ
อบรม 
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝกอบรม 

  1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝกอบรม 

  1. จำนวนผู
เขารับการ
อบรม 
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝกอบรม 

  1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝกอบรม 

เปนหนวยงานที่
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
(โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ 
อบต.) 

F3A8 2. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัด
งานกับ อพ.สธ. 

 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย :  

       งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ  

ดำเนินงานทุก 2 
ป 

F3A8 3. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ
มหาวิทยาลัย 
บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

  ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   

F3A8 4. สนับสนุนองคกร องคกรปกครอง   ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   
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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 

ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจ
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

สวนทองถิ่นรอบๆ
มหาวิทยาลัย 
บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

F3A8 5. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน 
(อพ.สธ.-ม.นราธวิาสราช
นครินทร) 

อพ.สธ.-ม.
นราธิวาสราช
นครินทร 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูล
ตางๆ ที่จะ 
ลงในเว็บไซด
ขอใหผานการ
พิจารณาและ
เห็นชอบจาก 
อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูล
พื้นฐาน) 

F3A8 6. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ วีดี
ทัศน 

อพ.สธ.-ม.
นราธิวาสราช
นครินทร 

  เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

  เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ 
ระบุจำนวน 

  เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

  เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ 
ระบุจำนวน 

  เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

  

F3A8 7. การดำเนินงานอื่นๆ 
เพื่อเปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แมบทของ อพ.สธ. 

                        

F3A8 8. งานบริหารโครงการ 
อพ.สธ.-ม.นราธวิาสราช
นครินทร 

อพ.สธ.-ม.
นราธิวาสราช
นครินทร 

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

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

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

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

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

เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

 รวม 8  โครงการ รวมงบประมาณ                       
 รวมทั้งหมด 2 กิจกรรม 

9 โครงการ 
รวมทั้งหมด                       

 
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 


