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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

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.ความหลากหลายและ
การใชประโยชนจากพืช
ถิ่นเดียวที่พบในพื้นที่
อำเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
1.1 ความหลากหลาย
ของแบคทีเรียเอนโดไฟต
ในพืชถิ่นเดียวในพื้นที่
อำเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  
1.2 ความหลากหลาย
ของยีสตในพืชถิ่นเดียวที่
พบในพื้นที่อำเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา/อำเภออู
ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  

150,000 1. ความ
หลากหลาย
ของแบคทีเรีย
เอนโดไฟตใน
พืชถิ่นเดียวใน
พื้นที่อำเภออู
ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
2.นำขอมูลสู
ฐานขอมูล 
มรภ.บาน
สมเด็จ
เจาพระยา 

            150,000 1.ความ
หลากหลาย
ของยีสตในพืช
ถิ่นเดียวที่พบรี 
ในเขตพื้นที่
อำเภออูทอง 
จังหวัด
สุพรรณบุรี 
2.นำขอมูลสู
ฐานขอมูล 
มรภ.บาน
สมเด็จ
เจาพระยา 

ดำเนินงาน
รวมกับผูนำ
ชุมชน/กรรมการ
ปาชุมชนบานศรี
สรรเพชญ บาน
เขาพระ บานเนิน
สมบัติ บานจรา
ใหม และบานทุง
ดินดำ 

  รวม 1 โครงการ   150,000               150,000     
F2A4 1.ความหลากหลายและ

การใชประโยชนจากพืช
ถิ่นเดียวที่พบในพื้นที่
อำเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
1.1 ลักษณะทาง
พันธุกรรมของพืชถิ่น
เดียว 
1.2 ภูมินิเวศและการ
เจริญของพืชถิ่นเดียวที่
พบในพื้นที่อำเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี             
1.3 ประสิทธิภาพของ
สารสกัดจากพืชถิ่นเดียว
ตอการยับยั้งจุลินทรีย
กอโรค  

สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา/อำเภออู
ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    200,000 1.ศึกษา
ลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
พืชถิ่นเดียวที่
พบในพื้นที่
อำเภออูทอง 
จังหวัด
สุพรรณบุรี ได
องคความรู
ดานพันธุกรรม
ของพืชถิ่น
เดียว 
2.นำขอมูลสู
ฐานขอมูล 
มรภ.บาน
สมเด็จ
เจาพระยา 

150,000 1.ศึกษาภูมิ
นิเวศและการ
เจริญของพชื
ถิ่นเดียวที่พบ
ในพื้นที่อำเภอ
อูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ได
องคความรู
ดานการเจริญ
ที่จะนำไปสู
การพัฒนาเปน
พืชเศรษฐกิจ
ตอไป 
2.นำขอมูลสู
ฐานขอมูล 
มรภ.บาน
สมเด็จ
เจาพระยา 

150,000 1. ศึกษา
ประสิทธิภาพ
ของสารสกัด
จากพืชถิ่น
เดียวตอการ
ยับยั้งจุลินทรีย
กอโรค ไดองค
ความรูดาน
การใช
ประโยชนจาก
พืชถิ่นเดียว 
2.นำขอมูลสู
ฐานขอมูล 
มรภ.บาน
สมเด็จ
เจาพระยา 

    ดำเนินงาน
รวมกับผูนำ
ชุมชน/กรรมการ
ปาชุมชนบานศรี
สรรเพชญ บาน
เขาพระ บานเนิน
สมบัติ บานจรา
ใหม และบานทุง
ดินดำ 
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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 

  รวม 1 โครงการ       200,000   150,000   150,000         
F2A5 1. โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัย อาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย 
ที่รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 

ศูนยขอมูล 
อพ.สธ. -มรภ.
บานสมเด็จ
เจาพระยา 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

  จำนวนขอมูล
ที่เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

  จำนวนขอมูล
ที่เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

ขอมูลที่ได 
รวบรวมมาจาก
การดำเนินงาน
ในกิจกรรมที่ 1-
4 

  รวม 1 โครงการ                         
F3A8 1. จัดทำเว็บไซด

ประชาสัมพันธ 
หนวยงาน และจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา รวมสนองโดย
มหาวิทยาลัยราชภฏั
บานสมเด็จเจาพระยา 

สำนัก
คอมพิวเตอร  

100,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา  
รวมสนองโดย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 

100,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา  
รวมสนองโดย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 

100,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา  
รวมสนองโดย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 

100,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา  
รวมสนองโดย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 

100,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. และ
จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา  
รวมสนองโดย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 

  

F3A8 2. คายอนุรักษความ คณะ 358,030 เพื่อสำรวจ 500,000 เพื่อสำรวจ 500,000 เพื่อสำรวจ 500,000 เพื่อสำรวจ 500,000 เพื่อสำรวจ   
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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 

หลากหลายทางชวีภาพ 
ปที่ 7: สำรวจ รวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศ
ทองถิ่นและวัฒนธรรม
ภูมิปญญาา 

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   

รวบรวม
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ทองถิ่นและ
วัฒนธรรม
ภูมิปญญาาา  
แขวงตลาดพลู 
เขตธนบุรี และ
แขวงบางลำพู
ลาง แขวง
คลองตนไทร 
เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 

รวบรวม
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ทองถิ่นและ
วัฒนธรรม
ภูมิปญญาาา  
กรุงเทพฯ 

รวบรวม
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ทองถิ่นและ
วัฒนธรรม
ภูมิปญญาาา  
กรุงเทพฯ 

รวบรวม
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ทองถิ่นและ
วัฒนธรรม
ภูมิปญญาาา  
กรุงเทพฯ 

รวบรวม
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ทองถิ่นและ
วัฒนธรรม
ภูมิปญญาาา  
กรุงเทพฯ 

F3A8 3. เครือขายนักกจิกรรม
กับการเรียน รู รักษ ปก
ปกทรัพยากร 

สำนักกิจการ
นักศึกษา  

101,600 เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ตางๆ เพื่อ
สนอง
พระราชดำริ
ตามแผนแมบท 
อพ.สธ.ใหกับ
นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

150,000 เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ตางๆ เพื่อ
สนอง
พระราชดำริ
ตามแผน
แมบท อพ.สธ.
ใหกับนักศึกษา
ใน
มหาวิทยาลัย 

150,000 เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ตางๆ เพื่อ
สนอง
พระราชดำริ
ตามแผนแมบท 
อพ.สธ.ใหกับ
นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

150,000 เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ตางๆ เพื่อ
สนอง
พระราชดำริ
ตามแผน
แมบท อพ.สธ.
ใหกับนักศึกษา
ใน
มหาวิทยาลัย 

150,000 เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ตางๆ เพื่อ
สนอง
พระราชดำริ
ตามแผนแมบท 
อพ.สธ.ใหกับ
นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

  

F3A8 4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ คายความ
หลากหลายทาง
ทรัพยากรสมุนไพร 
พัฒนาชุมชน และ
ส่ิงแวดลอม  

สาขาวิชา
การแพทยแผน
ไทย/ สวนสิรีรุกข
ชาติ
มหาวิทยาลัยมหิด
ล จังหวัด
นครปฐม อำเภอ
แกงกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี 
ศูนยวิจัยพืชไร
จังหวัดสุพรรณบุรี 

258,000 เพื่อให
นักศึกษา และ
ผูรวมโครงการ
มีจิตสำนึก 
และเขาใจถึง
ความสำคัญ
และประโยชน
ในการศึกษา
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติ รูจักหวง

258,000 เพื่อให
นักศึกษา และ
ผูรวมโครงการ
มีจิตสำนึก 
และเขาใจถึง
ความสำคัญ
และประโยชน
ในการศึกษา
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติ รูจัก

258,000 เพื่อให
นักศึกษา และ
ผูรวมโครงการ
มีจิตสำนึก 
และเขาใจถึง
ความสำคัญ
และประโยชน
ในการศึกษา
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติ รูจักหวง

258,000 เพื่อให
นักศึกษา และ
ผูรวมโครงการ
มีจิตสำนึก 
และเขาใจถึง
ความสำคัญ
และประโยชน
ในการศึกษา
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติ รูจัก

258,000 เพื่อให
นักศึกษา และ
ผูรวมโครงการ
มีจิตสำนึก 
และเขาใจถึง
ความสำคัญ
และประโยชน
ในการศึกษา
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติ รูจักหวง
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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 

และกอง
การเกษตรและ
สหกรณ 
สำนักงานทหาร
พัฒนา หนวย
บัญชาการทหาร
พัฒนา จังหวัด
กาญจนบุรี 

แหน นำไปใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน และ
สามารถนำ
ความรูไป
ประกอบการ
พิจารณาตัวยา
ตามกรรมวิธี
ทางการแพทย
แผนไทยได   

หวงแหน 
นำไปใช
ประโยชน
อยางยั่งยืน 
และสามารถ
นำความรูไป
ประกอบการ
พิจารณาตัวยา
ตามกรรมวิธี
ทางการแพทย
แผนไทยได   

แหน นำไปใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน และ
สามารถนำ
ความรูไป
ประกอบการ
พิจารณาตัวยา
ตามกรรมวิธี
ทางการแพทย
แผนไทยได   

หวงแหน 
นำไปใช
ประโยชน
อยางยั่งยืน 
และสามารถ
นำความรูไป
ประกอบการ
พิจารณาตัวยา
ตามกรรมวิธี
ทางการแพทย
แผนไทยได   

แหน นำไปใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน และ
สามารถนำ
ความรูไป
ประกอบการ
พิจารณาตัวยา
ตามกรรมวิธี
ทางการแพทย
แผนไทยได   

F3A8 5. ชมรมพัฒนานิสิต
สรางจิตสาธารณะเพื่อ
การบริการวิชาการ และ
ศึกษารวบรวมขอมูล
งานวิจัยและพันธุพืช
ตานอนุมูลอิสระ เพิ่ม
ภูมิคุมกันสูภัยโควิด-19 

สาขาวิชา
การแพทยแผน
ไทย 

250,000 เพื่อใหสมาชิก
ชมรมจัด
แสดงผล
การศึกษาทา 
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสูผอง
ไทยทั่วแหลง
หลา สืบสาน 
รักษา ตอยอด 
สรางสุขปวง
ประชา และ
ศึกษารวบรวม
ขอมูลงานวิจยั
และพันธุพืช
ตานอนุมูล
อิสระ เพิ่ม
ภูมิคุมกัน 

250,000 เพื่อใหสมาชิก
ชมรมจัด
แสดงผล
การศึกษาทา 
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสูผอง
ไทยทั่วแหลง
หลา สืบสาน 
รักษา ตอยอด 
สรางสุขปวง
ประชา และ
ศึกษารวบรวม
ขอมูลงานวิจยั
และพันธุพืช
ตานอนุมูล
อิสระ เพิ่ม
ภูมิคุมกัน 

250,000 เพื่อใหสมาชิก
ชมรมจัด
แสดงผล
การศึกษาทา 
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสูผอง
ไทยทั่วแหลง
หลา สืบสาน 
รักษา ตอยอด 
สรางสุขปวง
ประชา และ
ศึกษารวบรวม
ขอมูลงานวิจยั
และพันธุพืช
ตานอนุมูล
อิสระ เพิ่ม
ภูมิคุมกัน 

250,000 เพื่อใหสมาชิก
ชมรมจัด
แสดงผล
การศึกษาทา 
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสูผอง
ไทยทั่วแหลง
หลา สืบสาน 
รักษา ตอยอด 
สรางสุขปวง
ประชา และ
ศึกษารวบรวม
ขอมูลงานวิจยั
และพันธุพืช
ตานอนุมูล
อิสระ เพิ่ม
ภูมิคุมกัน 

250,000 เพื่อใหสมาชิก
ชมรมจัด
แสดงผล
การศึกษาทา 
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสูผอง
ไทยทั่วแหลง
หลา สืบสาน 
รักษา ตอยอด 
สรางสุขปวง
ประชา และ
ศึกษารวบรวม
ขอมูลงานวิจยั
และพันธุพืช
ตานอนุมูล
อิสระ เพิ่ม
ภูมิคุมกัน 

  

F3A8 6. โครงการประชุม
คณะทำงาน โครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม

สาขาวิชา
การแพทยแผน
ไทย/หนวยงา 
รวมสนอง
พระราชดำริฯ
โครงการ 

100,000 เพื่อประชุม 
คณะทำงาน 
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก

100,000 เพื่อประชุม 
คณะทำงาน 
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน

100,000 เพื่อประชุม 
คณะทำงาน 
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก

100,000 เพื่อประชุม 
คณะทำงาน 
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน

100,000 เพื่อประชุม 
คณะทำงาน 
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก

  



แผนแมบท อพ.สธ. – มบส. ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                               หนา 913 
 

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 

บรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยราชภฏั
บานสมเด็จเจาพระยา 
(อพ.สธ.-มบส.) 

อพ.สธ พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 
(อพ.สธ.มบส.) 
และศึกษาดู
งานหนวยงาน
สนอง
พระราชดำริฯ 
อพ.สธ. 

เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 
(อพ.สธ.มบส.) 
และศึกษาดู
งานหนวยงาน
สนอง
พระราชดำริฯ 
อพ.สธ. 

พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 
(อพ.สธ.มบส.) 
และศึกษาดู
งานหนวยงาน
สนอง
พระราชดำริฯ 
อพ.สธ. 

เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 
(อพ.สธ.มบส.) 
และศึกษาดู
งานหนวยงาน
สนอง
พระราชดำริฯ 
อพ.สธ. 

พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 
(อพ.สธ.มบส.) 
และศึกษาดู
งานหนวยงาน
สนอง
พระราชดำริฯ 
อพ.สธ. 

F3A8 7. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและรวม
สนองงานการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.-มบส.  

สาขาวิชา
การแพทยแผน
ไทย/หนวยงานที ่
เปนเจาภาพ 
รวมจัดงานกับ 
อพ.สธ. 

500,000 เพื่อจัดทำ
โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
และรวมสนอง
งานการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
อพ.สธ.มบส. 
หนวยงานที ่
เปนเจาภาพ 
รวมจัดงานกับ 
อพ.สธ. 
  

500,000 เพื่อจัดเตรียม
โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ  

500,000 เพื่อจัดทำ
โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ  

500,000 เพื่อจัดเตรียม
โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ  

500,000 เพื่อจัดทำ
โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
และรวมสนอง
งานการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
อพ.สธ.มบส. 
หนวยงานที ่
เปนเจาภาพ 
รวมจัดงานกับ 
อพ.สธ. 
  

  

F3A8 8. โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน สถาน
ประกอบการ ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

คณะวิทยาการ
จัดการ/จังหวัด
สุพรรณบุรี 

500,000 การพัฒนา
ศักยภาพชุมชน 
สถาน
ประกอบการ 
ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

600,000 การพัฒนา
ศักยภาพ

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 
ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

700,000 การพัฒนา
ศักยภาพชุมชน 

สถาน
ประกอบการ 
ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

800,000 การพัฒนา
ศักยภาพ

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 
ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

900,000 การพัฒนา
ศักยภาพชุมชน 

สถาน
ประกอบการ 
ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

  



หนา 914                                                                                                                                                                                                       แผนแมบท อพ.สธ. – มบส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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 

F3A8 9. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การบูรณา
การและการพัฒนางาน
ดานเภสัชกรรมไทย  
และการแพทยพื้นบานที่
มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

สาขาวิชา
การแพทยแผน
ไทย/หนวยงา 
รวมสนอง
พระราชดำริฯ
โครงการ 
อพ.สธ 

500,000 เพื่อพัฒนา
ความรูและ
ทักษะการบูร
ณาการและ
การพัฒนางาน
ดานเภสัชกรรม
ไทย และ
การแพทย
พื้นบานที่มี
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
ใหกับ
คณาจารย 
บุคลากรทาง
การแพทยแผน
ไทย นักศึกษา 
และบุคคล
ทั่วไป 

500,000 เพื่อพัฒนา
ความรูและ
ทักษะการบูร
ณาการและ
การพัฒนางาน
ดานเภสัช
กรรมไทย และ
การแพทย
พื้นบานที่มี
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
ใหกับ
คณาจารย 
บุคลากรทาง
การแพทย
แผนไทย 
นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

500,000 เพื่อพัฒนา
ความรูและ
ทักษะการบูร
ณาการและ
การพัฒนางาน
ดานเภสัชกรรม
ไทย และ
การแพทย
พื้นบานที่มี
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
ใหกับ
คณาจารย 
บุคลากรทาง
การแพทยแผน
ไทย นักศึกษา 
และบุคคล
ทั่วไป 

500,000 เพื่อพัฒนา
ความรูและ
ทักษะการบูร
ณาการและ
การพัฒนางาน
ดานเภสัช
กรรมไทย และ
การแพทย
พื้นบานที่มี
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
ใหกับ
คณาจารย 
บุคลากรทาง
การแพทย
แผนไทย 
นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

500,000 เพื่อพัฒนา
ความรูและ
ทักษะการบูร
ณาการและ
การพัฒนางาน
ดานเภสัช
กรรมไทย และ
การแพทย
พื้นบานที่มี
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
ใหกับ
คณาจารย 
บุคลากรทาง
การแพทยแผน
ไทย นักศึกษา 
และบุคคล
ทั่วไป 

  

F3A8 10. โครงการศึกษาวิจยั
และถายทอดผลงานวิจยั
ผลการตานอนุมูลอิสระ
และเพิ่มภูมิตานทาน 
การพัฒนารูปแบบการ
จัดการภูมิปญญาการใช
สมุนไพรในอำเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และ
การเพิ่มขีด
ความสามารถใหกับ
ประชาชนอูทองในการ
ปลูกพืชและสมุนไพร
แบบเกษตรผสมผสาน
ปลอดภัย ขยายพันธุ ผัก 
สมุนไพรทองถิ่น โดยวิถี
ชีวภาพและศาสตรอื่นๆ 

สาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย  
บัณฑิตวิทยาลัย/
หนวยงา 
รวมสนอง
พระราชดำริฯ
โครงการ 
อพ.สธ 

650,000 เพื่อสงเสริมให
สโมสรนิสิต 
และคณาจารย 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยาใช
ศาสตรดาน
เภสัชกรรมไทย
และศาสตร
อื่นๆ ที่
เหมาะสม เปน
ที่พึ่งของชุมชน   

650,000 เพื่อสงเสริมให
สโมสรนิสิต 
และคณาจารย 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยาใช
ศาสตรดาน
เภสัชกรรม
ไทยและ
ศาสตรอื่นๆ ที่
เหมาะสม เปน
ที่พึ่งของชุมชน   

650,000 เพื่อสงเสริมให
สโมสรนิสิต 
และคณาจารย 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยาใช
ศาสตรดาน
เภสัชกรรมไทย
และศาสตร
อื่นๆ ที่
เหมาะสม เปน
ที่พึ่งของชุมชน   

650,000 เพื่อสงเสริมให
สโมสรนิสิต 
และคณาจารย 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยาใช
ศาสตรดาน
เภสัชกรรม
ไทยและ
ศาสตรอื่นๆ ที่
เหมาะสม เปน
ที่พึ่งของชุมชน   

650,000 เพื่อสงเสริมให
สโมสรนิสิต 
และคณาจารย 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยาใช
ศาสตรดาน
เภสัชกรรมไทย
และศาสตร
อื่นๆ ที่
เหมาะสม เปน
ที่พึ่งของชุมชน   
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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 

ที่เหมาะสมสูภัยโควิด 

F3A8 11. โครงการสนับสนุน
โรงเรียนสมัครเขารวม
สนองพระราชดำริ
อพ.สธ. ในงานสวนพฤษ
ศาสตรโรงเรียน / งาน
ครุศาสตรผสานความ
รวมมือกับโรงเรียนแกน
นำ เพื่อสงเสริมการ
จัดต้ังงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
จังหวัดสมุทรสาคร 

คณะครุศาสตร /
หนวยงา 
รวมสนอง
พระราชดำริฯ
โครงการ 
อพ.สธ 

400,000 เพื่อสนับสนุน
โรงเรียนสมัคร
เขารวมสนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. ในงาน
สวนพฤษ
ศาสตร
โรงเรียน / งาน
ครุศาสตร
ผสานความ
รวมมือกับ
โรงเรียนแกน
นำ เพื่อ
สงเสริมการ
จัดต้ังงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนใน
จังหวัด
สมุทรสาคร 

500,000 เพื่อสนับสนุน
โรงเรียนสมัคร
เขารวมสนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. ในงาน
สวนพฤษ
ศาสตร
โรงเรียน / 
งานครุศาสตร
ผสานความ
รวมมือกับ
โรงเรียนแกน
นำ เพื่อ
สงเสริมการ
จัดต้ังงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

500,000 เพื่อสนับสนุน
โรงเรียนสมัคร
เขารวมสนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. ในงาน
สวนพฤษ
ศาสตร
โรงเรียน / งาน
ครุศาสตร
ผสานความ
รวมมือกับ
โรงเรียนแกน
นำ เพื่อ
สงเสริมการ
จัดต้ังงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

500,000 เพื่อสนับสนุน
โรงเรียนสมัคร
เขารวมสนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. ในงาน
สวนพฤษ
ศาสตร
โรงเรียน / 
งานครุศาสตร
ผสานความ
รวมมือกับ
โรงเรียนแกน
นำ เพื่อ
สงเสริมการ
จัดต้ังงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

500,000 เพื่อสนับสนุน
โรงเรียนสมัคร
เขารวมสนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. ในงาน
สวนพฤษ
ศาสตร
โรงเรียน / งาน
ครุศาสตร
ผสานความ
รวมมือกับ
โรงเรียนแกน
นำ เพื่อ
สงเสริมการ
จัดต้ังงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

  

F3A8 12. โครงการจัดทำและ
บริการวิชาการสวน
สมุนไพรเฉลิมพระ
เกียรติ  สาขาวิชา
การแพทยแผนไทย 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 
 
 

สาขาวิชา
การแพทยแผน
ไทย/หนวยงา 
รวมสนอง
พระราชดำริฯ
โครงการ 
อพ.สธ เชน 
พัฒนาที่ดิน และ
กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล หรือ
หนวยงานรัฐ และ
เอกชน 

980,000 เพื่อบริการ
วิชาการสวน
สมุนไพรเฉลิม
พระเกียรติ  
สาขาวิชา
การแพทยแผน
ไทย คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 
  

980,000 เพื่อบริการ
วิชาการสวน
สมุนไพรเฉลิม
พระเกียรติ  
สาขาวิชา
การแพทย
แผนไทย คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 
  

980,000 เพื่อบริการ
วิชาการสวน
สมุนไพรเฉลิม
พระเกียรติ  
สาขาวิชา
การแพทยแผน
ไทย คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 
  

980,000 เพื่อบริการ
วิชาการสวน
สมุนไพรเฉลิม
พระเกียรติ  
สาขาวิชา
การแพทย
แผนไทย คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 
  

980,000 เพื่อบริการ
วิชาการสวน
สมุนไพรเฉลิม
พระเกียรติ  
สาขาวิชา
การแพทยแผน
ไทย คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบาน
สมเด็จ
เจาพระยา 
  

  

F3A8 13. โครงการความเปน สาขาวิชา 150,000  เพื่อให 150,000  เพื่อให 150,000  เพื่อให 150,000  เพื่อให 150,000  เพื่อให   



หนา 916                                                                                                                                                                                                       แผนแมบท อพ.สธ. – มบส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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 

เลิศ  เร่ือง การ
พัฒนาสหวิทยาการทาง
เภสัชภัณฑในระบบ
สุขภาพไทย 
 
 

การแพทยแผน
ไทย/หนวยงา 
รวมสนอง
พระราชดำริฯ
โครงการ 
อพ.สธ หรือ
หนวยงานรัฐ และ
เอกชน 

ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูความ
เขาใจในการ
พัฒนาสห
วิทยาการทาง
เภสัชภัณฑใน
ระบบสุขภาพ
ไทย ความรูใน
มาตรฐาน
หลักเกณฑ 
และวิธกีารใน
การผลิตยาของ 
(PIC/S GMP) 
ใหเปน
มาตรฐานสาก
ล 
  

ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูความ
เขาใจในการ
พัฒนาสห
วิทยาการทาง
เภสัชภัณฑใน
ระบบสุขภาพ
ไทย ความรูใน
มาตรฐาน
หลักเกณฑ 
และวิธกีารใน
การผลิตยา
ของ (PIC/S 
GMP) ใหเปน
มาตรฐานสาก
ล 
  

ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูความ
เขาใจในการ
พัฒนาสห
วิทยาการทาง
เภสัชภัณฑใน
ระบบสุขภาพ
ไทย ความรูใน
มาตรฐาน
หลักเกณฑ 
และวิธกีารใน
การผลิตยาของ 
(PIC/S GMP) 
ใหเปน
มาตรฐานสาก
ล 
  

ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูความ
เขาใจในการ
พัฒนาสห
วิทยาการทาง
เภสัชภัณฑใน
ระบบสุขภาพ
ไทย ความรูใน
มาตรฐาน
หลักเกณฑ 
และวิธกีารใน
การผลิตยา
ของ (PIC/S 
GMP) ใหเปน
มาตรฐานสาก
ล 
  

ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูความ
เขาใจในการ
พัฒนาสห
วิทยาการทาง
เภสัชภัณฑใน
ระบบสุขภาพ
ไทย ความรูใน
มาตรฐาน
หลักเกณฑ 
และวิธกีารใน
การผลิตยาของ 
(PIC/S GMP) 
ใหเปน
มาตรฐานสาก
ล 
  

F3A8 14. งานบริหารโครงการ 
อพ.สธ.-มรภ. บาน
สมเด็จเจาพระยา 

อพ.สธ. -มรภ. 
บานสมเด็จ
เจาพระยา 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, 
ติดตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, 
ติดตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  

  รวม 14 โครงการ   4,847,630   5,238,000   5,338,000   5,438,000   5,538,000     
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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 

  รวมทั้งหมด 4 กิจกรรม  
17 โครงการ 

  5,497,630   5,938,000   5,988,000   6,088,000   6,188,000     

 
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 
 


