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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

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.การอนุรักษและยกระดับ
ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน
ชาติพันธุเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
อยางยั่งยืน 
กรณีศึกษา วัฒนธรรมภูไทบาน
เกาะกระทิง ตำบลคลองตะเก
รา อำเภอทาตะเกยีบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
โครงการยอยที ่1  
การสรางสรรคส่ือออนไลน 
ดานองคความรูทาง
ประวัติศาสตรและทุนทาง
วัฒนธรรมภูไทย ชุมชนบาน
เกาะกระทิง ต.คลองตะเกรา อ.
ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  
โครงการยอยที ่2  
การสรางสรรคผลิตภัณฑ
ชุมชน จากรากฐานทาง
วัฒนธรรมภูไทและภูมปิญญา
ทองถิ่น ชุมชนบานเกาะ
กระทิง อ.ทาตะเกยีบ จ.
ฉะเชิงเทรา  
โครงการยอยที่ 3  
การสารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ 
และใชประโยชนพืชสมุนไพร
พื้นถิ่นตามความเชื่อใน
วัฒนธรรมภูไทในพื้นที่  
อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  
โครงการยอยที ่4  
การพัฒนาเครือขายเพื่อการ
อนุรักษทุนทางวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏราช
นครินทร 

1,400,000 บานเกาะ
กระทิง ตำบล
คลองตะเกรา 
อำเภอทา
ตะเกียบ 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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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 

และภูมิปญญาทองถิ่นของ
กลุมชาติพันธุชาวภูไทบาน
เกาะกระทิง ต.คลองตะเกรา 
อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา   

 รวม 1 โครงการ  1,450,000           
F1A3 1.การสรางแหลงเรียนรูสวน

สมุนไพรจากภูมิปญญา
ทองถิ่นแบบมีสวนรวมของ
โรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัย        

ราชภัฏ          
ราชนครินทร 

1,450,000 5 โรงเรียน 
อำเภอสนาม
ชัยเขต 

  1,200,000 5 โรงเรียน 
อำเภอสนาม
ชัยเขต 

  1,200,000 5 โรงเรียน 
อำเภอสนาม
ชัยเขต 

 

 รวม 1 โครงการ  1,450,000    1,200,000    1,200,000   
F2A5 1.จัดทำฐานขอมูลทรัพยากร 

กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

 อพ.สธ.-มรภ.ราช
นครินทร 

  ขอมูล
ทรัพยากรใน
กิจกรรมที่ 1-4 

  ขอมูล
ทรัพยากรใน
กิจกรรมที่ 1-4 

  ขอมูล
ทรัพยากรใน
กิจกรรมที่ 1-4 

  ขอมูล
ทรัพยากรใน
กิจกรรมที่ 1-4 

  ขอมูล
ทรัพยากรใน
กิจกรรมที่ 1-4 

  

 รวม 1 โครงการ                         
F3A8 1.โครงการจัดประชุม

คณะทำงาน และคณะ 
ดำเนินงานโครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 

ราชนครินทร 

50,000 
 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
และ
คณะทำงาน 
โครงการ 
อพ.สธ. - มรภ. 
ราชนครินทร 

  50,000 
 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
และ
คณะทำงาน 
โครงการ 
อพ.สธ. - มรภ. 
ราชนครินทร 

  50,000 
 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
และ
คณะทำงาน 
โครงการ 
อพ.สธ. - มรภ. 
ราชนครินทร 

ดำเนินการ
ทุก 2 ป 

F3A8 2.จัดทำเว็บไซต 
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
อพ.สธ.-มรภ.ราชนครินทร 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 

ราชนครินทร 

100,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
สนอง 
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

100,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
สนอง 
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

100,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
สนอง 
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

100,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
สนอง 
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

100,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
สนอง 
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 

F3A8 3.การจัดแสดงผลงานการ
ศึกษาวิจยั และนิทรรศการ
ความรูรวมถึงการจัด 
นิทรรศการประมวล 
กิจกรรมการเรียนรูของ 
อพ.สธ. - มรภ.ราชนครินทร 
และเอกสารเผยแพร 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร 

300,000 
 

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

      300,000 
 

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินการ
ทุก 2 ป 
และสรุปผล
งานในปที่ 5 
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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 

ประมวลองคความรูตางๆ 

 รวม 3 โครงการ  450,000  100,000  150,000  100,000  450,000   

 รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม 
6 โครงการ 

 4,650,000  1,400,000  1,450,000  100,000  1,750,000   

 
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 


