
หนา 682                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มสด. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

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. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ. - มสด.) 
กิจกรรม: สำรวจเกบ็
รวบรวมขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ/กายภาพ และ
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใน
ชุมชน 

 1. พื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ภายในรัศม ี
50 กิโลเมตร 
 2. พื้นที่รอบ
วิทยาเขต และ
ศูนยการศึกษา
นอกที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัย 
ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร  

200,000 การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล

ทรัพยากร
ปจจัยชวีภาพ/
กายภาพ และ

ภูมิปญญา
ทองถิ่นดาน
การผลิตพืช

เพื่อแกปญหา
การผลิตพืชใน

สภาพแวด 
ลอมที่ไม
เหมาะสม 

200,000 การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากรและ

ภูมิปญญา
ทองถิ่นดาน
วัสดุเหลือใช

ทางการเกษตร
เพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม 

200,000 การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากรพืชที่

ผลิตในเชิง
พาณิชยเพื่อ

แกปญหาและ
ยกระดับไปสู
มาตรฐาน

สินคาเกษตร
ปลอดภัย 
(GAP) 

      

  รวม 1  โครงการ   200,000   200,000   200,000   0   0     
F1A3 1. โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ. - มสด.) 
กิจกรรม: การปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช
ทองถิ่นหายาก พืช
สมุนไพร และพืข
เศรษฐกิจ ในชุมชน 

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี 

1,750,000 นำทรัพยากร
พันธุกรรมพืช
พืชทองถิ่น พืช

สมุนไพร 
และพืข

เศรษฐกิจมา
เพาะปลูกใน
พื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย 
เพื่อเปนแหลง
เรียนรูสงเสริม
การขยายพันธุ

และใช
ประโยชน 

1,900,000 นำทรัพยากร
พันธุกรรมพืช
พืชทองถิ่น พืช

สมุนไพร 
และพืข

เศรษฐกิจมา
เพาะปลูกใน
พื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย 
เพื่อเปนแหลง
เรียนรูสงเสริม
การขยายพันธุ

และใช
ประโยชน 

1,250,000 นำทรัพยากร
พันธุกรรมพืช
พืชทองถิ่น พืช

สมุนไพร 
และพืข

เศรษฐกิจมา
เพาะปลูกใน
พื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย 
เพื่อเปนแหลง
เรียนรูสงเสริม
การขยายพันธุ

และใช
ประโยชน 

1,400,000 นำทรัพยากร
พันธุกรรมพืช
พืชทองถิ่น พืช

สมุนไพร 
และพืข

เศรษฐกิจมา
เพาะปลูกใน
พื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย 
เพื่อเปนแหลง
เรียนรูสงเสริม
การขยายพันธุ

และใช
ประโยชน 

1,500,000 นำทรัพยากร
พันธุกรรมพืช
พืชทองถิ่น พืช

สมุนไพร 
และพืข

เศรษฐกิจมา
เพาะปลูกใน
พื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย 
เพื่อเปนแหลง
เรียนรูสงเสริม
การขยายพันธุ

และใช
ประโยชน 

  

  รวม 1 โครงการ   1,750,000   1,900,000   1,250,000   1,400,000   1,500,000     
F2A4 1. โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน
 1. พื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัยสวน

1,500,000 การสราง
นวัตกรรมดาน

2,580,000 สราง
นวัตกรรมบน

3,000,000 สรางนวัตกรรม
บนฐานขอมูล

4,500,000 สราง
นวัตกรรมบน

5,000,000 การสราง
นวัตกรรมดาน

  



แผนแมบท อพ.สธ.-มสด. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 683 
 

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 

เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ. - มสด.)
กิจกรรม: การสราง
นวัตกรรมจากทรัพยากร
ชีวภาพ/กายภาพ และ
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใน
ชุมชน 

ดุสิต ภายในรัศมี 
50 กิโลเมตร 2. 
พื้นที่รอบวิทยา
เขต และศูนย
การศึกษานอก
ที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัย 
ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร  

การแปรรูป
สินคาทาง

การเกษตรจาก
ผลผลิตพืชที่มี
การเพาะปลูก
เชิงพาณิชย
เพื่อสราง

มูลคาเพิ่มเปน
อาหาร 

เคร่ืองสำอาง 

ฐานขอมูลการ
สำรวจ

ทรัพยากร
ปจจัย

กายภาพ/
ชีวภาพ และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อ

แกปญหาการ
ผลิตพืชใน
สภาพแวด 
ลอมที่ไม
เหมาะสม 

การสำรวจ
ทรัพยากรและ

ภูมิปญญา
ทองถิ่นดาน
วัสดุเหลือใช

ทางการเกษตร
เพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม 

ฐานขอมูลการ
สำรวจ

ทรัพยากรพืช
ที่ผลิตในเชิง
พาณิชยเพื่อ

แกปญหาและ
ยกระดับไปสู
มาตรฐาน

สินคาเกษตร
ปลอดภัย 
(GAP) 

การแปรรูป
สินคาทาง

การเกษตรจาก
ผลผลิตพืช
สมุนไพรที่มี

การเพาะปลูก
เชิงพาณิชย
เพื่อสราง

มูลคาเพิ่มเปน
อาหารสุขภาพ 
เคร่ืองสำอาง 
หรือผลิตภัณฑ
จากสมุนไพร 

  รวม 1  โครงการ   1,500,000   2,580,000   3,000,000   4,500,000   5,000,000     
F2A5 1. โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ.-มสด.) 
 กิจกรรม: การจัดทำ
ฐานขอมูล 
อพ.สธ.-มสด. 

 1. พื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ภายในรัศมี 
50 กิโลเมตร 
 2. พื้นที่รอบ
วิทยาเขต และ
ศูนยการศึกษา
นอกที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัย 
ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร  

50,000 มีฐานขอมูล
องคความรู

และนวัตกรรม
ทางดาน

การเกษตรจาก
กิจกรรม 

F1A2, F1A3 
และ F1A4 

50,000 มีฐานขอมูล
องคความรู

และนวัตกรรม
ทางดาน

การเกษตร
จากกจิกรรม 
F1A2, F1A3 
และ F1A4 

50,000 มีฐานขอมูล
องคความรู

และนวัตกรรม
ทางดาน

การเกษตรจาก
กิจกรรม 

F1A2, F1A3 
และ F1A4 

50,000 มีฐานขอมูล
องคความรู

และนวัตกรรม
ทางดาน

การเกษตร
จากกจิกรรม 
F1A2, F1A3 
และ F1A4 

50,000 มีฐานขอมูล
องคความรู

และนวัตกรรม
ทางดาน

การเกษตรจาก
กิจกรรม 

F1A2, F1A3 
และ F1A4 

  

  รวม 1 โครงการ   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000     
F3A8 1. โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ.-มสด.)กิจกรรม: 
การเผยแพรองคความรู

 1. พื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ภายในรัศม ี
50 กิโลเมตร 2. 
พื้นที่รอบวิทยา
เขต และศูนย
การศึกษานอก
ที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัย 

300,000 มีการจัด
กิจกรรม

เผยแพรองค
ความรูสูชุมชน
จากองคความรู
ของกิจกรรม 
F1A2, F1A3 
และ F1A4 

หรือ กิจกรรม

350,000 มีการจัด
กิจกรรม

เผยแพรองค
ความรูสูชุมชน

จากองค
ความรูของ
กิจกรรม 

F1A2, F1A3 
และ F1A4 

370,000 มีการจัด
กิจกรรม

เผยแพรองค
ความรูสูชุมชน
จากองคความรู
ของกิจกรรม 
F1A2, F1A3 
และ F1A4 

หรือ กิจกรรม

400,000 มีการจัด
กิจกรรม

เผยแพรองค
ความรูสูชุมชน

จากองค
ความรูของ
กิจกรรม 

F1A2, F1A3 
และ F1A4 

450,000 มีการจัด
กิจกรรม

เผยแพรองค
ความรูสูชุมชน
จากองคความรู
ของกิจกรรม 
F1A2, F1A3 
และ F1A4 

หรือ กิจกรรม

  



หนา 684                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มสด. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

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 

สูชุมชน ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร  

ถายทอดองค
ความรูและ

เทคโนโลยีจาก
งานวิจัยที่
เกี่ยวของ 

หรือ กิจกรรม
ถายทอดองค
ความรูและ

เทคโนโลยีจาก
งานวิจัยที่
เกี่ยวของ 

ถายทอดองค
ความรูและ

เทคโนโลยีจาก
งานวิจัยที่
เกี่ยวของ 

หรือ กิจกรรม
ถายทอดองค
ความรูและ

เทคโนโลยีจาก
งานวิจัยที่
เกี่ยวของ 

ถายทอดองค
ความรูและ

เทคโนโลยีจาก
งานวิจัยที่
เกี่ยวของ 

F3A8 2. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ.-มสด.) 
กิจกรรม: การจัดทำ
เว็บไซต 
อพ.สธ.- มสด. 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

50,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

50,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

50,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

50,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

50,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

  

F3A8 3. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ.-มสด.)กิจกรรม: 
การจัดทำส่ือเผยแพร
องคความรูเพื่อการ
นำไปใชประโยชนดาน
พาณิชย ดานวิชาการ 
และดานนโยบาย/
สาธารณะ 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

150,000 การจัดทำส่ือ
เผยแพรองค
ความรูจาก
กิจกรรม 

F1A2, F1A3 
F1A4 และ 
F3A8 (1) 

เพื่อใหเกิดการ
นำไปใช

ประโยชนดาน
พาณิชย ดาน
วิชาการ และ
ดานนโยบาย/

สาธารณะ 

170,000 การจัดทำส่ือ
เผยแพรองค
ความรูจาก
กิจกรรม 

F1A2, F1A3 
F1A4 และ 
F3A8 (1) 

เพื่อใหเกิดการ
นำไปใช

ประโยชนดาน
พาณิชย ดาน
วิชาการ และ
ดานนโยบาย/

สาธารณะ 

180,000 การจัดทำส่ือ
เผยแพรองค
ความรูจาก
กิจกรรม 

F1A2, F1A3 
F1A4 และ 
F3A8 (1) 

เพื่อใหเกิดการ
นำไปใช

ประโยชนดาน
พาณิชย ดาน
วิชาการ และ
ดานนโยบาย/

สาธารณะ 

200,000 การจัดทำส่ือ
เผยแพรองค
ความรูจาก
กิจกรรม 

F1A2, F1A3 
F1A4 และ 
F3A8 (1) 

เพื่อใหเกิดการ
นำไปใช

ประโยชนดาน
พาณิชย ดาน
วิชาการ และ
ดานนโยบาย/

สาธารณะ 

250,000 การจัดทำส่ือ
เผยแพรองค
ความรูจาก
กิจกรรม 

F1A2, F1A3 
F1A4 และ 
F3A8 (1) 

เพื่อใหเกิดการ
นำไปใช

ประโยชนดาน
พาณิชย ดาน
วิชาการ และ
ดานนโยบาย/

สาธารณะ 

  

F3A8 4. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

1,000,000 มีโครงสราง
ของหนวยงาน 
และสำนักงาน

ศูนย

500,000 การอบรม
ตัวแทนศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ.-มสด.

800,000 การอบรม และ
จัดกิจกรรม 
ของศูนย 

ประสานงานฯ 

800,000 การอบรม 
และจัด
กิจกรรม 
ของศูนย 

800,000 การอบรม และ
จัดกิจกรรม 
ของศูนย 

ประสานงานฯ 

  



แผนแมบท อพ.สธ.-มสด. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 685 
 

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 

รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ.-มสด.) 
กิจกรรม: การจัดต้ังศูนย
ประสานงาน อพ.สธ.-
มสด. ในดานงานอบรม
เร่ืองงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน, 
งานฝกอบรมปฏิบัติการ 
สำรวจและจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น หรือ
งานที่เกี่ยวของกับการ
สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษ 
ทรัพยากร  

ประสานงาน 
อพ.สธ.-มสด  

เขารวมอบรม 
การอบรม 
และจัด
กิจกรรม 
ของศูนย 

ประสานงานฯ 
อพ.สธ. 

อพ.สธ.-มสด. 
เกิดขึ้นทุกป 

ประสานงานฯ 
อพ.สธ.-มสด. 
เกิดขึ้นทุกป 

อพ.สธ.-มสด. 
เกิดขึ้นทุกป 

F3A8 5. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ.-มสด.) 
กิจกรรม: การบริหาร
จัดการ และการจัด
นิทรรศการ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตและ
หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัด
งาน 

100,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

            100,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

  

  รวม 5 โครงการ   1,600,000   1,070,000   1,400,000   1,450,000   1,650,000     

  
รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม  

9 โครงการ 
  5,100,000   5,800,000   5,900,000   7,400,000   8,200,000     

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 


