
หนา 854                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.นม. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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

ตัวอยางทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

พื้นที่ปาชุมชนหรือปา
สาธารณประโยชนจังหวัด
นครราชสีมาและใกลเคียง 

60,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

  60,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

  60,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

  

  รวม  1  โครงการ  60,000       60,000       60,000    
F1A3 1. งานปลูกรักษาและ

ขยายพันธกุรรมพืชที่ได
จากการสำรวจเก็บ
รวบรวม  

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 

50,000 จำนวนเปาหมาย  
10 ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย  
10 ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย  
10 ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย  
10 ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย  
10 ตัวอยาง 

 

  รวม  1  โครงการ  50,000   50,000   50,000   50,000   50,000    
F2A4 1. งานอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 

50,000 อนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร 
1 เร่ือง 

50,000 อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร 1 เร่ือง 

50,000 อนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร 
1 เร่ือง 

50,000 อนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร 
1 เร่ือง 

50,000 อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร 1 เร่ือง 

 

  รวม  1 โครงการ  50,000   50,000   50,000   50,000   50,000    
F2A5 1. งานรวบรวมและจัดทำ

ขอมูลทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

 

  รวม  1 โครงการ  0   0   0   0   0    
F3A7 1. งานเก็บรวบรวม

ตัวอยางพันธุไมทองถิ่นเพื่อ
การอางอิงและประยุกตใช 
(บริหารจัดการพิพิธภัณฑ
พืช) 
งานพิพิธภัณฑพืช/  
งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/ 
ศูนยการเรียนรู 

พื้นที่ปาชุมชนหรือปา
สาธารณประโยชนจังหวัด
นครราชสีมาและใกลเคียง 

50,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

50,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

50,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

50,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

50,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

 

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

พันธุกรรมพืช 
ภายในจังหวัด
นครราชสีมา 
 
 
 

 

70,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

70,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

70,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

70,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

70,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 
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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 2. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

60,000 รวมงานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

      60,000 รวมงานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 3. งานบริหารจัดการและ
ประชาสัมพันธโครงการฯ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 

50,000 มีส่ือประชาสัมพันธ
โครงการ 

50,000 มีส่ือประชาสัมพันธ
โครงการ 

50,000 มีส่ือประชาสัมพันธ
โครงการ 

50,000 มีส่ือประชาสัมพันธ
โครงการ 

50,000 มีส่ือประชาสัมพันธ
โครงการ 

  

F3A8 4. จัดทำและพัฒนาเว็บไซด
ประชาสัมพันธ (อพ.สธ.-
มร.นม.) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา  

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 

 รวม  4 โครงการ  120,000   180,000   120,000   180,000   120,000    
 รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม         

9 โครงการ 
 

330,000   330,000   330,000   330,000   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 
 
 


