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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
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. สำรวจ รวบรวมตัวอยาง

แหงและพัฒนาฐานขอมูล
ขาวหอมบอนในจังหวัดสุ
ราษฎรธาน ี

จ.สุราษฎรธาน ี 100,000 2 อำเภอ             อนุกรรมการ:พืช 
F1A2/ F2A5 

F1A2 2. สำรวจ รวบรวมตัวอยาง
แหงและพัฒนาฐานขอมูล
ขมิ้นชันในจังหวัดสุราษฎร
ธาน ี 

อ.บานตาขุน     อ.พนม 
จ.สุราษฎรธาน ี 

100,000 2 อำเภอ             อนุกรรมการ:พืช 
F1A2/ F2A5  

F1A2 3. สำรวจสัตวทีก่ำลังสูญ
พันธุในพื้นที่ อปท.ที่สนอง
งาน 

จ.สุราษฎรธาน ี 100,000 3 อปท. 100,000 3 อปท. 100,000 3 อปท. 100,000 3 อปท. 100,000 3 อปท. อนุกรรมการ:สัตว 
รวมกับ อปท.ที่สนอง
งาน 

F1A2 4. ศึกษารวบรวมขอมูลและ
สรางชุดขอมูลภูมิปญญา
ชุมชนและวิถีชุมชน 

จ.สุราษฎรธาน ี 100,000 3 อปท. 100,000 3 อปท. 100,000 3 อปท. 100,000 3 อปท. 100,000 3 อปท. อนุกรรมการ:ภูมิปญญา 
รวมกับ อปท.ที่สนอง
งาน 
F1A2/ F3A8 

F1A2 5. ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทุเรียนคลองแสงเพื่อ
สรางจิตสำนึกตอการ
อนุรักษ 

จ.สุราษฎรธาน ี 100,000 ภูมิปญญาดาน
อาหาร 

100,000 ภูมิปญญาดานยา
รักษาโรค 

100,000 ภูมิปญญาดานการ
ใชประโยชนจาก
เปลือก 

100,000 ภูมิปญญาดานการ
ใชประโยชนจาก
ราก 

100,000 ภูมิปญญาดานการ
ขยายพันธุ 

อนุกรรมการ:ภูมิปญญา  

  รวม  5  โครงการ  500,000  300,000  300,000  300,000  300,000   
F1A3 1. คัดเลือกและขยายพันธุ

สัตวที่กำลังสูญพันธุ 
จ.สุราษฎรธาน ี         100,000 1 ชนิด 100,000 1 ชนิด 100,000 1 ชนิด อนุกรรมการ:สัตว 

รวมกับ อปท.ที่สนอง
งาน 

  รวม  1  โครงการ      100,000  100,000  100,000   
F2A4 1. การศึกษาการผสมเกสร

ของขาวหอมไชยา (Oryaz 
sativa L.) บานโมกถาย 
อ.ไชยา จ.สุราษฎรธาน ี

จ.สุราษฎรธาน ี 200,000 10 แปลง 200,000 15 แปลง 200,000 15 แปลง 200,000 15 แปลง 200,000 15 แปลง อนุกรรมการ:พืช งบ
วิจัย 

F2A4 2. การศึกษาการผสมเกสร
ของตนมะพราว (Cocos 
nucifera L.) ต.ขุนทะเล 
อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี

ต.ขุนทะเล อ.เมือง  
จ.สุราษฎรธาน ี
 
 

300,000 10 ตน 300,000 15 ตน 300,000 20 ตน 300,000 25 ตน 300,000 30 ตน อนุกรรมการ:พืช งบ
วิจัย 
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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 

 
F2A4 3. การใชประโยชนจาก

มะพราว 
จ.สุราษฎรธาน ี 100,000 1 ผลิตภัณฑ 100,000 1 ผลิตภัณฑ 100,000 1 ผลิตภัณฑ 100,000 1 ผลิตภัณฑ 100,000 1 ผลิตภัณฑ อนุกรรมการ:พืช 

F2A4 4. การแปรรูปผลิตภัณฑ
ขาวหอมบอน/ขาวหอมไช
ยา 

จ.สุราษฎรธาน ี       100,000 1 ผลิตภัณฑ 100,000 1  ผลิตภัณฑ    อนุกรรมการ:พืช 

F2A4 5. การบริหารจัดการวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร
ขาวหอมบอน/ขาวหอมไช
ยา 

จ.สุราษฎรธาน ี       100,000 1  ผลิตภัณฑ 100,000 1  ผลิตภัณฑ    อนุกรรมการ:พืช 

F2A4 6. ศึกษาปจจยัที่เกีย่วของ
กับปริมาณ cucurminoid 
ของขมิ้นชัน 

เขาวง ตาขุน จ.สุราษฎร
ธานี  

100,000  1 แปลง 100,000  1 แปลง 100,000  1 แปลง 100,000  1 แปลง 100,000  1 แปลง บริการวิชาการและวิจยั 

F2A4 7. การสกัดและใช
ประโยชนจากโพลิเมอร
ของเปลือกทุเรียนคลอง
แสง 

จ.สุราษฎรธาน ี 200,000 - 2 ผลิตภัณฑ             อนุกรรมการ:พืช 

F2A4 8. การพัฒนาศักยภาพ
การทองเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสรางสรรคเพื่อ
ยกระดับศักยภาพ
วิสาหกจิชุมชนทองเที่ยว
เชิงอนุรักษบานเขาเทพ
พิทักษ 

จ.สุราษฎรธาน ี 100,000 1 วิสาหกิจ 100,000 1 วิสาหกิจ          อนุกรรมการ:พืช 

F2A4 9. พัฒนาผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางที่มีสวนผสม
จากทุเรียนคลองแสง 

จ.สุราษฎรธาน ี 300,000 3 ผลิตภัณฑ             อนุกรรมการ:พืช 

F2A4 10. การเพิ่มประสิทธภิาพ
ของดินในการปลูกทุเรียน
คลองแสง 

จ.สุราษฎรธาน ี 100,000 1 วิสาหกิจ 100,000 1 วิสาหกิจ          อนุกรรมการ:พืช 

F2A4 11. การศึกษาคุณสมบัติ
บางประการที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตของทุเรียน
คลองแสงเพื่อทำ GI 

จ.สุราษฎรธาน ี 100,000 1 วิสาหกิจ             อนุกรรมการ:พืช 
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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 

F2A4 12. ศึกษารูปแบบการใช
ประโยชนจากสัตวทีก่ำลัง
สูญพันธุ 

จ.สุราษฎรธาน ี       100,000 1 ชนิด 100,000 1 ชนิด 100,000 1 ชนิด อนุกรรมการ:สัตว 
รวมกับ อปท.ที่สนอง
งาน 

F2A4 13. พัฒนาชุมชนตนแบบ
ดานภูมิปญญา 

จ.สุราษฎรธาน ี 200,000 1 อปท. 200,000 1 อปท. 200,000 1 อปท. 200,000 1 อปท. 200,000 1 อปท. อนุกรรมการ:ภูมิปญญา 
รวมกับ อปท.ที่สนอง
งาน 
F2A4/ F3A8 

  รวม 13 โครงการ  1,700,000  1,100,000  1,200,000  1,200,000  1,000,000   
F2A5 1. พัฒนาระบบฐานขอมูล

ศูนยประสานงาน อพ.สธ. 
มรส. 

จ.สุราษฎรธาน ี 50,000 ความตองการของ
ระบบทั้งหมดที่จะ
พัฒนา 

100,000 โมเดลการพัฒนา
ระบบและการ
เชื่อมตอระบบ
ฐานขอมูล 

200,000 ระบบฐานขอมูล 1 
ระบบ (อาจตองซ้ือ 
hardware) 

100,000 ระบบการเขาถึง
และการคนหา 1 
ระบบ 

100,000 ระบบบที่รองรับบน
อุปกรณเคล่ือนที่ 

อนุกรรมการ:
สนับสนุนเทคโนโลยี 

  รวม  1  โครงการ  50,000  100,000  200,000  100,000  100,000   
F3A7 1. การดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 
มรส. 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎรธาน ี

250,000 สวนพฤกษศาสตร 
รร.-มรส. 

100,000 สวนพฤกษศาสตร 
รร.-มรส. 

50,000 สวนพฤกษศาสตร 
รร.-มรส. 

50,000 สวนพฤกษศาสตร 
รร.-มรส. 

50,000 สวนพฤกษศาสตร 
รร.-มรส. 

อนุกรรมการ:สวน
พฤกษศาสตรฯ 
รวมกับ อปท.ที่สนอง
งาน 

 รวม  1  โครงการ  250,000  100,000  50,000  50,000  50,000   
F3A8 1. ปกปกพันธุทุเรียนคลอง

แสง 
อ.บานตาขุน        
จ.สุราษฎรธาน ี 

        50,000 3 สายพันธุ 50,000 3 สายพันธุ 50,000 3 สายพันธุ อนุกรรมการ:พืช 
 

F3A8 2. สนับสนุนแปลงตนแบบ
สายพันธุขมิ้นชัน 

 ต.เขาวง อ.บานตาขุน จ.
สุราษฎรธาน ี 

    50,000 1 แปลง             อนุกรรมการ:พืช 
รวมกับ อปท.ที่สนอง
งาน 

F3A8 3. สนับสนุนแปลงตนแบบ
สายพันธุขาวหอมบอน 

อ.ชัยบุรี อ.เคียนซา จ.สุ
ราษฎรธาน ี 

    50,000 1 แปลง             อนุกรรมการ:พืช 
รวมกับ อปท.ที่สนอง
งาน 

F3A8 4. สงเสริม สรางจิตสำนึก
ในการปลูกขาวหอมบอน 

จ.สุราษฎรธาน ี                 200,000 2 กลุมวิสาหกิจ อนุกรรมการ:พืช 

F3A8 5. อบรมปฏิบัติการสำรวจ
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

จ.สุราษฎรธาน ี        50,000 1 รุน 50,000 1 รุน 50,000 1 รุน อนุกรรมการ:ฐาน
ทรัพยากรฯ รวมกับ 
อปท.ที่สนองงาน 

F3A8 6. อบรมงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

จ.สุราษฎรธาน ี         50,000 1 รุน 50,000 1 รุน 50,000 1 รุน อนุกรรมการ:สวน
พฤกษศาสตรฯ 
รวมกับ อปท.ที่สนอง
งาน 
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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 7. สงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขารวม
โครงการ อพ.สธ. 

จ.สุราษฎรธาน ี 50,000 10 อปท. 50,000 10 อปท. 50,000 10 อปท. 50,000 10 อปท. 50,000 10 อปท. อนุกรรมการ:ฐาน
ทรัพยากรฯ รวมกับ 
อปท.ที่สนองงาน 

F3A8 8. ประชุมวิชาการนำเสนอ
ผลการดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่นระดับ
จังหวัด 

จ.สุราษฎรธาน ี 100,000 อปท. ที่สนองงาน 100,000 อปท. ที่สนองงาน 100,000 อปท. ที่สนองงาน 100,000 อปท. ที่สนองงาน 100,000 อปท. ที่สนองงาน อนุกรรมการ:ฐาน
ทรัพยากรฯ รวมกับ 
อปท.ที่สนองงาน 

F3A8 9. สงเสริมและสนับสนุน
โรงเรียนสมัครเขารวม
สนองพระราชดำริ อพ.สธ.
ในงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

สถานศึกษาใน จ.สุราษฎร
ธาน ี

50,000  5 แหง 50,000  5 แหง 50,000  5 แหง 50,000  5 แหง 50,000  5 แหง อนุกรรมการ:สวน
พฤกษศาสตรฯ รวมกับ 
อปท.ที่สนองงาน 

F3A8 10. ประชุมวิชาการ
นำเสนอผลการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ระดับจังหวัด 

จ.สุราษฎรธาน ี 100,000 รร. ที่สนองงาน 100,000 รร. ที่สนองงาน 100,000 รร. ที่สนองงาน 100,000 รร. ที่สนองงาน 100,000 รร. ที่สนองงาน อนุกรรมการ:สวน
พฤกษศาสตรฯ รวมกับ 
อปท.ที่สนองงาน 

F3A8 11. การพัฒนาเวปไซต
ประชาสัมพันธศูนย
ประสานงาน อพ.สธ.-
มรส. 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุ
ราษฎรธาน ี

25,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

อนุกรรมการ:
สนับสนุนเทคโนโลยี 

F3A8 12. การพัฒนาบุคลากร
ดานฐานทรัพยากรทองถิ่น 

จ.สุราษฎรธาน ี 100,000 5 คน 100,000 5 คน 100,000 5 คน 100,000 5 คน 100,000 5 คน อนุกรรมการ:ฐาน
ทรัพยากรฯ  

F3A8 13. การพัฒนาบุคลากร
ดานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

จ.สุราษฎรธาน ี 100,000 5 คน 100,000 5 คน 100,000 5 คน 100,000 5 คน 100,000 5 คน อนุกรรมการ:สวน
พฤกษศาสตรฯ  

F3A8 14. การพัฒนาบรรจุภัณฑ
และการตลาดทุเรียน
คลองแสง 

จ.สุราษฎรธาน ี 100,000 1 วิสาหกิจ             อนุกรรมการ:พืช 

F3A8 15. สงเสริมและสนับสนุน
ดานวิชาการ 

จ.สุราษฎรธาน ี 100,000 5 คร้ัง 100,000 5 คร้ัง 100,000 5 คร้ัง 100,000 5 คร้ัง 100,000 5 คร้ัง อนุกรรมการ:บริการ
วิชาการ 

F3A8 16. รวมกิจกรรมงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

ม.วลัยลักษณ,   ม.แมโจ 500,000 1 คร้ัง            500,000 1 คร้ัง   

 รวม  16  โครงการ  1,225,000  705,000  755,000  755,000  1,455,000   
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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 

 รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม         
37 โครงการ 

 3,725,000  2,305,000  2,605,000  2,505,000  3,005,000   

 
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 
 
 


