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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

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

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A2 1. การสำรวจเก็บรวบรวม

พันธุกรรม ทำรหัสพิกัด 
ทรัพยากรกายภาพ ชวีภาพ 
(เชน พืช สัตว จุลินทรีย) 

พื้นที่รอบ ม.รภ.  จันทร
เกษม  แขวงจันทรเกษม  
เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  หรือ 
พื้นที่รอบ  ม.รภ.จันทร
เกษม-ชัยนาท ต.แพรกษา  
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  
ภายในรัศม ี
50  กม. จากพื้นที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัย 

 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมีอยาง
นอย 50 กิโลเมตร  

 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมีอยาง
นอย 50 กิโลเมตร  

 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมีอยาง
นอย 50 กิโลเมตร  

 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมีอยาง
นอย 50 กิโลเมตร  

 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมีอยาง
นอย 50 กิโลเมตร  

เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 2. การสำรวจขอมูล เกบ็
รวบรวม ขอมูลวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น และการ
ใชประโยชน   

พื้นที่  โรงเรียน  อบต./
เทศบาล  ตำบลที่รวม
สนองพระราชดำริ อพ.สธ.
รอบ ม.รภ.จันทรเกษม  
แขวงจันทรเกษม  เขต
จตุจักรกรุงเทพมหานคร  
หรือ พื้นที่โรงเรียน  
อบต./เทศบาล  ตำบลที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. รอบ ม.รภ.จันทร
เกษม-ชัยนาท  
ต.แพรกษา อ.สรรคบุรี  
จ.ชัยนาท ภายในรัศมี 50 
กม. จากพื้นที่ต้ังของ
มหาวทิยาลัย 

 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 3. การสำรวจ  การเก็บ
รวบรวมตัวอยางของ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ทาง
กายภาพและชีวภาพ)    

พื้นที่ภายใน  ม.รภ.จันทร
เกษม-ชัยนาท ต.แพรกษา   
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  
หรือพื้นที่รอบ ม.รภ.
จันทรเกษม-ชัยนาท  
ต.แพรกษา  อ.สรรคบุรี  
จ.ชัยนาท ภายในรัศมี 50 

 จำนวนเปาหมาย  จำนวนเปาหมาย  จำนวนเปาหมาย  จำนวนเปาหมาย  จำนวนเปาหมาย  
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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 

กม. จากพื้นที่ต้ัง 
ของมหาวิทยาลัย 

F1A2 4. การเก็บรวบรวมตัวอยาง
ในรูปแบบตางๆ  (ตัวอยาง
แหง  ตัวอยางดอง) 

พื้นที่ภายใน  ม.รภ. 
จันทรเกษม-ชัยนาท 
ต.แพรกษา อ.สรรคบุรี  
จ.ชัยนาทหรือพื้นที่รอบ 
ม.รภ.จันทรเกษม-ชัยนาท  
ต.แพรกษา อ.สรรคบุรี  
จ.ชัยนาท ภายในรัศมี 50 
กม. จากพื้นที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัย 

 จำนวนเปาหมาย  จำนวนเปาหมาย  จำนวนเปาหมาย  จำนวนเปาหมาย  จำนวนเปาหมาย  

  รวม  4  โครงการ             
F1A3 1. งานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษาจำนวน  
50  ไร  อยูภายในพื้นที่
ของ ม.รภ.จันทรเกษม-
ชัยนาท ต.แพรกษา 
อ.สรรคบุรี  
จ.ชัยนาท 

  จำนวนเปาหมาย   จำนวนเปาหมาย   จำนวนเปาหมาย   จำนวนเปาหมาย   จำนวนเปาหมาย สามารถนำทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจและรวบรวมใน
กิจกรรมที่ 1 และ 
2 มาดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3   

F1A3 2. การเก็บรักษา
พันธุกรรมพืชในรูปแบบ
ตางๆ เชน พรรณไมแหง  
เนื้อเยื้อ หรือแปลงปลูก 

ม.รภ.จันทรเกษม-ชัยนาท 
ต.แพรกษา อ.สรรคบุรี  
จ.ชัยนาท 

 จำนวน  1  
ตัวอยาง หรือ 1  
แปลงปลูก ในเขต
พื้นที่ปลูกรักษาของ
มหาวิทยาลัย  

 จำนวน  1  
ตัวอยาง หรือ 1  
แปลงปลูก ในเขต
พื้นที่ปลูกรักษา
ของมหาวิทยาลัย  

 จำนวน  1  ตัวอยาง 
หรือ 1  แปลงปลูก 
ในเขตพื้นที่ปลูก
รักษาของ
มหาวิทยาลัย  

 จำนวน  1  ตัวอยาง 
หรือ 1  แปลงปลูก 
ในเขตพื้นที่ปลูก
รักษาของ
มหาวิทยาลัย  

 จำนวน  1  
ตัวอยาง หรือ 1  
แปลงปลูก ในเขต
พื้นที่ปลูกรักษา
ของมหาวิทยาลัย  

 

F1A3 3. การสรางสวน
พฤกษศาสตรเพื่อการ
เรียนรู ปลูกพืชในจันทร
เกษม  

ม.รภ.จันทรเกษม-ชัยนาท 
ต.แพรกษา อ.สรรคบุรี  
จ.ชัยนาท 

 จำนวน  1  สวน ใน
เขตพื้นที่ปลูกรักษา
ของมหาวิทยาลัย  

 จำนวน  1  สวน 
ในเขตพื้นที่ปลูก
รักษาของ
มหาวิทยาลัย  

 จำนวน  1  สวน ใน
เขตพื้นที่ปลูกรักษา
ของมหาวิทยาลัย  

 จำนวน  1  สวน ใน
เขตพื้นที่ปลูกรักษา
ของมหาวิทยาลัย  

 จำนวน  1  สวน 
ในเขตพื้นที่ปลูก
รักษาของ
มหาวิทยาลัย  

 

  รวม  3  โครงการ             
F2A4 1.  งานอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากร  3  
ฐาน  ที่ไดจากการสำรวจ
รวบรวม  (การศึกษา

ม.รภ.  จันทรเกษมแขวง
จันทรเกษม  เขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร  หรือ  
ม.รภ.จันทรเกษม-ชัยนาท  

 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ

  เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ

  เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ

  เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ

  เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
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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 

ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติแปลงทดลอง  
ในดานตางๆ 
เชน  ดานสัณฐานวิทยา  
สรีรวิทยา  การเขตกรรม  
เปนตน  ในหองปฏิบัติการ  
เชน  ดานโภชนาการ  
องคประกอบ  เปนตน) 

ต.แพรกษา  
อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนาท  

พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

  รวม  1  โครงการ             
F2A5 1.  โครงการจัดทำ 

ฐานขอมูล  อพ.สธ.-มจษ. 
อาทิเชน  ฐานขอมูล
ทรัพยากรชวีภาพ  
ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ  ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและภูมปิญญา
ทองถิ่น  ฐานขอมูล
นักวิจยั  ฐานขอมูล
ผลงานวิจัยที่รวมสนอง
พระราชดำริ  อพ.สธ. 
ฯลฯ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช  
อพ.สธ.-มจษ. 

 จำนวน  1  
ฐานขอมูล 

 จำนวน  1  
ฐานขอมูล 

 จำนวน  1  
ฐานขอมูล 

 จำนวน  1  
ฐานขอมูล 

 จำนวน  1  
ฐานขอมูล 

 

F2A5 2. การจัดต้ังศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช 

ม.รภ.  จันทรเกษม  
แขวงจันทรเกษม  เขต
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร  
หรือ  ม.รภ.จันทรเกษม-
ชัยนาท  
ต.แพรกษา   
อ.สรรคบุรี  
จ.ชัยนาท  

 จำนวน  1  
ฐานขอมูล 

 จำนวน  1  
ฐานขอมูล 

 จำนวน  1  
ฐานขอมูล 

 จำนวน  1  
ฐานขอมูล 

 จำนวน  1  
ฐานขอมูล 

 

  รวม  2  โครงการ             
F3A8 1. การจัดการประชุม

วิชาการและนิทรรศการ  
อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ  อพ.สธ. 

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

  

    

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

  

F3A8 2.  จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน

ม.รภ.  จันทรเกษม 
แขวงจันทรเกษม  เขต

 1  โครงการ  1  โครงการ  1  โครงการ  1  โครงการ  1  โครงการ   
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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 

(อพ.สธ.-ม.รภ.จันทร
เกษม) 

จตุจักร  กรุงเทพมหานคร  
หรือ  ม.รภ.จันทรเกษม-
ชัยนาท ต.แพรกษา   
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท   

F3A8 3.  การเผยแพรส่ือตางๆ  
เชน  การทำหนังสือ   
วีดิทัศน 

ม.รภ.  จันทรเกษมแขวง
จันทรเกษม  เขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร  หรือ  
ม.รภ.จันทรเกษม-ชัยนาท  
ต.แพรกษา  อ.สรรคบุรี  
จ.ชัยนาท   

 1  เร่ือง  1  เร่ือง  1  เร่ือง  1  เร่ือง  1  เร่ือง   

F3A8 4.  การดำเนินงานอื่นๆ  
เพื่อเปนการสนับสนุนงาน
ตามกรอบแผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

   จำนวน  1  
โครงการ 

 จำนวน  1  
โครงการ 

 จำนวน  1  โครงการ  จำนวน  1  
โครงการ 

 จำนวน  1  
โครงการ 

  

 รวม  4  โครงการ             
 รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม         

14 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 
 
 


