
หนา 848                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. – มรภ.สข. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

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

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F2A4 1. บมเพาะหมูบาน

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีหมูบานขาว
พื้นเมือง ทุงหวัง 

ตำบลทุงหวัง อ.เมือง  
จ.สงขลา 

222,850 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.ไดมีการเก็บ
รวบรวมขาว
พื้นเมืองในชุมชน 
3.ไดเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาว
คุณภาพดี 
4. ไดเทคโนโลยีการ
แปรรูปขาวพองปรุง
รสพรอมฉลากและ
บรรจุภัณฑ                        
5. ไดเทคโนโลยีการ
ผลิตน้ำสมสายชู
หมักจากขาวพรอม
ฉลากและบรรจุ
ภัณฑ 

300,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.ไดเทคโนโลยีใน
การคัดพันธุขาว
พื้นเมืองให
บริสุทธิ์  
3. ไดเทคโนโลยี
การแปรรูปขาวตัง
แตงหนาพรอม
ฉลากและบรรจุ
ภัณฑ 
4. ไดเทคโนโลยี
การแปรรูป
ผลิตภัณฑเสน
ขนมจีนพรอม
ฉลากและบรรจุ
ภัณฑ               
5. ไดเทคโนโลยี
การผลิตน้ำไซ
เดอรขาวพรอม
ฉลากและบรรจุ
ภัณฑ 

300,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.ไดเทคโนโลยีการ
ผลิตขาวใหมี
มาตรฐาน และความ
ปลอดภัย 
3. ไดเทคโนโลยีการ
แปรรูปขาวแทง
เคลือบปรุงรสพรอม
ฉลากและบรรจุ
ภัณฑ 
4. ไดเทคโนโลยีการ
พัฒนาขนมจีนกึ่ง
สำเร็จรูป 
พรอมฉลากและ
บรรจุภัณฑ      
5. ไดเทคโนโลยีการ
ผลิตน้ำเชื่อมไซรัป
จากขาวพรอมฉลาก
และบรรจุภณัฑ 

        

ขอสนับสนุนจากบม
เพาะหมูบาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี(วทน.2564) 
F2A4/ F3A8 

  รวม  1  โครงการ  222,850  300,000  300,000       
F2A5 1. จัดทำฐานขอมูล

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และภูมิปญญา : การใช
ประโยชนจากพืชใน

จังหวัดพัทลุง  สตูล และ
สงขลา 

606,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก     

    

    

    การดำเนินงานขึ้นกับ
การไดรับแหลงทุน
สนับสนุน 
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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 

พิธีกรรม ประเพณี และ
เทศกาล 

พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อจัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา:การใช
ประโยชนจากพืช 
ในพิธีกรรม
ประเพณี และ
เทศกาล 
3. เพื่อใหมีการรวม
คิดรวมเก็บรักษา
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชนจากพืชใน
พิธีกรรม ประเพณี
และเทศกาล อัน
เปนการนำทุนทาง
สังคมและศักยภาพ
ความรูและ
ประสบการณจาก
กระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู
นำไปพัฒนาใหเปน
แหลงเรียนรูของ
ทองถิ่นตลอดจนให
มีการจัดทำระบบ
ขอมูลพันธกุรรมพืช
ใหแพรหลาย
สามารถส่ือถึงกันได
ทั่วประเทศ  

  รวม  1  โครงการ  606,000           
F3A8 1. การจัดอบรมคาย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หวัขอนัก

มหาวิทยาลัยราชภฎั
สงขลา 

30,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ

30,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ

30,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ

30,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ

30,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ

ขอรับการสนับสนุน
จาก โครงการอพ.สธ. 
มรภ.สงขลา 
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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 

พฤกษศาสตรรุนเยาวกับ
การสำรวจทรัพยากร
ทองถิ่น 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่อใหผูเขารวม
โครงการมีความรู
ทางดาน
พฤกษศาสตรและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
3. เพื่อเปนการ
สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรพืช              
4. เพื่อสราง
เครือขายงานดาน
พฤกษศาสตรและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่อใหผูเขารวม
โครงการมีความรู
ทางดาน
พฤกษศาสตรและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
3. เพื่อเปนการ
สงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากร
พืช            4. 
เพื่อสรางเครือขาย
งานดาน
พฤกษศาสตรและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่อใหผูเขารวม
โครงการมีความรู
ทางดาน
พฤกษศาสตรและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
3. เพื่อเปนการ
สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรพืช              
4. เพื่อสราง
เครือขายงานดาน
พฤกษศาสตรและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่อใหผูเขารวม
โครงการมีความรู
ทางดาน
พฤกษศาสตรและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
3. เพื่อเปนการ
สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรพืช              
4. เพื่อสราง
เครือขายงานดาน
พฤกษศาสตรและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่อใหผูเขารวม
โครงการมีความรู
ทางดาน
พฤกษศาสตรและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
3. เพื่อเปนการ
สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรพืช              
4. เพื่อสราง
เครือขายงานดาน
พฤกษศาสตรและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

F3A8 2. การถายทอดเทคโนโลยี
และรวบรวมองคความรู
การอนุรักษพันธุกรรมพืช
ทุเรียนโดยใชชุมชนเปน
ฐาน   

จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล 
จังหวัดยะลา 

1,405,163 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีการ
จัดเก็บขอมูลการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชทุเรียน 
3. เพื่อรวบรวมองค
ความรูดานการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชทุเรียนโดยใช
ชุมชนเปนฐาน  

                การดำเนินงานขึ้นกับ
การไดรับแหลงทุน
สนับสนุน 
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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 

F3A8 3. จัดเว็บไซตเผยแพร
ขอมูลพรรณไมใน
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลา  
(อพ.สธ.-มรภ.สข.) 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
สงขลา 

0 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อ
ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานภายใต
โครงการอพ.สธ. 
3. เพื่อจัดทำ
ฐานขอมูลพรรณไม
สำหรับการสืบคน
ในระบบคนหา
ภายใตขอบเขตที่
กำหนด     

0 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อ
ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานภายใต
โครงการอพ.สธ. 
3. เพื่อจัดทำ
ฐานขอมูลพรรณไม
สำหรับการสืบคนใน
ระบบคนหาภายใต
ขอบเขตที่กำหนด 

    

0 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อ
ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานภายใต
โครงการอพ.สธ. 
3. เพื่อจัดทำ
ฐานขอมูลพรรณไม
สำหรับการสืบคน
ในระบบคนหา
ภายใตขอบเขตที่
กำหนด 

ไมใชงบประมาณในการ
ดำเนินงาน 
F2A5/ F3A8 

F3A8 4. การพัฒนาศูนยการ
เรียนรู มะมวงเบาสิง
หนคร ผานส่ือศิลปกรรม  

อำเภอสิงหนคร  
จังหวัดสงขลา 

220,000 1.  ไดส่ือการเรียนรู
ออนไลนในดานการ
เรียนรูเร่ืองมะมวง
เบาและดานการ
ทองเที่ยว 
2.  ไดบทประพันธ
เพลงทองถิ่น ที่ใช
ประกอบการแสดง
และนำไปบรรเลง  
3.  ไดเทคนิค
วิธีการทำภาพพิมพ
อยางงายสำหรับ
เยาวชน 
4.  ไดองคความรูใน
การสรางสรรคชุด
การแสดงตามอัต
ลักษณของชุมชน 
5.  ชุมชนไดมีศูนย
การเรียนรู และชุด
แสดงเพื่อเผยแพร     

    

    

    การดำเนินงานขึ้นกับ
การไดรับแหลงทุน
สนับสนุน 
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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 

ในโครงการ/
เทศกาล/ตอนรับ
นักทองเที่ยว 
6.  ไดเผยแพร
ผลงานสรางสรรค
ทางดานวัฒนธรรม
การแสดงใหแก
สาธารณชนไดรับรู
ความสุนทรีย
ตามอัตลักษณของ
ชุมชน 
7.  เด็กและเยาวชน
ไดรายไดเสริมจาก
การใชเวลาวาง 

F3A8 5. การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงาน อพ.สธ. 

250,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานอื่น ๆ ของ 
มรภ.สงขลาที่อยู
ภายใตโครงการ
อพ.สธ.     

  

    

250,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานอื่น ๆ ของ 
มรภ.สงขลาที่อยู
ภายใตโครงการ
อพ.สธ. 

ขอรับการสนับสนุน
จาก โครงการอพ.สธ. 
มรภ.สงขลา 

F3A8 6. โครงการปรับปรุง
อาคารแสดงนิทรรศการ
เพื่อการเรียนรูประโยชน
ทรัพยากรไทย ภายใตการ
ดำเนินงานโครงการ
อพ.สธ.  

อาคารแสดงนิทรรศการ
มหาวิทยาลัยราชภฎั
สงขลา 

50,000.00 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อจัดแสดง
ผลงานของมรภ.
สงขลาในการเขา     

50,000.00 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อจัดแสดง
ผลงานของมรภ.
สงขลาในการเขา     

50,000.00 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อจัดแสดง
ผลงานของมรภ.
สงขลาในการเขา

ขอรับการสนับสนุน
จาก โครงการอพ.สธ. 
มรภ.สงขลา 
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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 

รวมนิทรรศการของ
โครงการอพ.สธ.                                          

รวมนิทรรศการของ
โครงการอพ.สธ.                                          

รวมนิทรรศการ
ของโครงการ
อพ.สธ.                                          

F3A8 7. การส่ือสารการมีสวน
รวมอนุรักษอัตลักษณภูมิ
ปญญาจำปาดะไทย   

จังหวัดสตูล ไดแก อำเภอ
เมือง อำเภอทาแพ อำเภอ
ควนกาหลง อำเภอละงู 
อำเภอทุงหวา อำเภอ
มะนัง และอำเภอควนโดน 

1,077,923 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษาการ
ส่ือสารการมีสวน
รวมอนุรักษอัต
ลักษณภูมิปญญา
จำปาดะไทยแหง
สังคมพหุลักษณ
จังหวัดสตูล 
3. ความเปนไปได
การจัดต้ังองคกร
นวัตกรรมศาสตร
ของยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎตามพระบรมรา
โชบายเพือ่การ
พัฒนาทองถิ่นระยะ
20ป (พ.ศ.2560 - 
2578)     

    

    

    การดำเนินงานขึ้นกับ
การไดรับแหลงทุน
สนับสนุน 
F2A4/ F3A8 

 รวม  7  โครงการ  3,033,086  30,000  80,000  30,000  330,000   
 รวมทั้งหมด 3 กิจกรรม         

9 โครงการ 
 3,861,936  330,000  380,000  30,000  330,000   

 
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 


