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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

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

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A1 1. โครงการปกปกพันธุ

มะพราวพ้ืนถิ่น จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร 

วข.วังไกลกังวล 

    100,000 ขอมูลสายพันธุ
มะพราวพ้ืนถิ่น
และการกระจาย
ตัว จำนวน 1 งาน 

    งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

F1A1 2. โครงการทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรกายภาพ ใน
พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ปกปก  
มทร.รัตนโกสินทร  

วข.วังไกลกังวล 

350,000 พ้ืนที่ปาด้ังเดิม          

F1A1 3. โครงการสำรวจ
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร วข.วังไกล
กังวล 

70,000 สรางความเขาใจใน
ภูมิปญญาทองถิ่น
และเกิดความความ
หวงแหน 

        คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการ
ทองเที่ยว 

 รวม  3  โครงการ  420,000    100,000       

F1A2 1. สำรวจการใชประโยชน
มะพราวทางดานการ
ทองเที่ยว 

พ้ืนที่ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  
8 อำเภอ 

        200,000 แหลงทองเที่ยว
อันเก่ียว 
กับมะพราวไม
นอยกวา 

 3 พ้ืนที่ 

งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

F1A2 2. โครงการสำรวจ จัดทำ
สารานุกรม และเสวนา
ความหลากหลายพันธุพืช 
พ้ืนที่เกาะลัดอีแทน 
นครปฐม 

เกาะลัดอีแทน  
จังหวัดนครปฐม 

400,000 เพ่ือศึกษาหาความ
หลากหลายของ
พันธุพืชที่ปรากฏอยู
ในพ้ืนที่บริเวณเกาะ
ลัดอีแทน นครปฐม 

        คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 

F1A2 3. สำรวจและอนุรักษพันธุ
พืชสมุนไพรทองถิ่น และ 
ภูมิปญญาทองถิ่นสำหรับ
การรักษาพิษงูในเขตพ้ืนที่
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ 

พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี     150,000 การอนุรักษสมุนไพร
ในทองถิ่นที่สามารถ
นำมารักษาพิษงู 

    คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการ
ทองเที่ยว 
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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 

F1A2 4. โครงการสำรวจความ
หลากหลายพันธุกรรมพืช
สมุนไพรทองถิ่น : กลุมชาติ
พันธุกะเหร่ียง 

ตำบลหวยสัตวใหญ 
อำเภอ 

หัวหิน จังหวัดประจวบฯ 

100,000 ชุมชนเกิดการ
เรียนรูและสราง
ฐานขอมูลสมุนไพร
ในทองถิ่น 

  100,000 ชุมชนเกิดการเรียนรู
และสรางฐานขอมูล
สมุนไพรในทองถิ่น 

89,960 ชุมชนเกิดการ
เรียนรูและสราง
ฐานขอมูลสมุนไพร
ในทองถิ่น 

  คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการ
ทองเที่ยว 

  รวม 4 โครงการ  500,000    250,000  89,960  200,000   
F1A3 1. โครงการปลูกกลวยไม

พ้ืนเมืองคืนสูปาธรรมชาติ 
พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร  
วข.วังไกลกังวล 

    100,000 ฐานขอมูลทรัพยากร
ในพ้ืนที่ปกปกเพ่ือ
เปนแหลงศึกษาและ
วิจัย 

138,800 ฐานขอมูล
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปกเพ่ือเปน
แหลงศึกษาและ
วิจัย 

  คณะอุตสาห 
กรรมและเทคโนโลยี 

F1A3 2. ปลูกขยายพันธุมะพราว
พ้ืนถิ่น “100 พันธุกลา
มะพราวพ้ืนถิ่น” 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร วข.วังไกล
กังวล 

    150,000 พันธุมะพราวทองถิ่น
ไมนอยกวา 5 สาย
พันธุ / 50 ตน 

    งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

F1A3 3. โครงการสวน
พฤกษศาสตรทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

พ้ืนที่ปกปก 
มทร.รัตนโกสินทร  
วข.วังไกลกังวล 

  700,000 เปนแหลง 
ขอมูลพืชพรรณไม
ในพ้ืนที่มทร
เทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร 

      สำนักงานวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 

F1A3 4. โครงการศึกษาและ
พัฒนาแหลงเพาะพันธุไม
ในพ้ืนที่ดินขาดความ
อุดมสมบูรณตามแนว
พระราชดำริฯ 
 

พ้ืนที่ปกปก  
มทร.รัตน 

โกสินทร วข.วังไกลกังวล 

  850,000 แหลงเรียนรูดาน
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการ
อนุรักษ พัฒนา 
และใชประโยชน
ทรัพยากร  

850,000 แหลงเรียนรูดาน
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการ
อนุรักษ ทรัพยากร  

850,000 แหลงเรียนรูดาน
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการ
อนุรักษ ทรัพยากร  

  สำนักงานวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 

F1A3 5. โครงการปลูกพันธุไม
เพ่ือสรางความสมดุลทาง
ธรรมชาติ 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร วข.วังไกล
กังวล 

159,200  500,000 เพ่ิมพ้ืนที่
การศึกษา และ
แหลงเรียนรูใน
มหาวิทยาลัยฯ 

      สำนักงานวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 

F1A3 6. โครงการปลูกปาเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร วข.วังไกล
กังวล 

40,000  150,000 เพ่ิมพ้ืนที่
การศึกษา และ
แหลงเรียนรูใน
มหาวิทยาลัยฯ 

      สำนักงานวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 
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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 

F1A3 7. โครงการสวนพรรณไม- 
วรรณคดีไทย  

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร วข.วังไกล
กังวล 

531,400 พรรณไมในวรรณคดี
ไทย 

         

F1A3 8. โครงการหนึ่งหนวยงาน 
รอยกลา พันทวี 

     400,000 เพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่น
โดยบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 

    งานโครงการ
พระราชดำริ 
 

F1A3 9. โครงการอนุรักษพันธุไม
สีมวงเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารีฯ      

       480,000 เพ่ืออนุรักษพันธุไม
สีมวงเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารีฯ      

  สำนักงานวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 

F1A3 10. โครงการปลูกตน
รวงผ้ึงเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

       480,000 เพ่ือปลูกตนรวงผ้ึง
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

  สำนักงานวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 

F1A3 11. โครงการอนุรักษสาย
พันธุบัวทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร  

วข.วังไกลกังวล 

    350,000 เพ่ืออนุรักษสายพันธุ
บัวทองถิ่นอยางนอย 
10 สายพันธุ 

    สำนักงานวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 

F1A3 12. โครงการอนุรักษพันธุ
ไมเล้ือยไทย 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร  

วข.วังไกลกังวล 

    150,000 เพ่ืออนุรักษพันธุไม
เล้ือยทองถิ่นอยาง
นอย 10 สายพันธุ 

    สำนักงานวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 

F1A3 13. โครงการอนุรักษพันธุ
ไมทนแลงทองถิ่น 

       400,000 เพ่ืออนุรักษพันธุไม
ทนแลงทองถิ่นอยาง
นอย 10 ชนิด 

  สำนักงานวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 
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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 

F1A3 14. โครงการปลูกตนไม
มงคลเพ่ือสรางความ
สมดุลทางธรรมชาติ 

       137,800 เพ่ือปลูกตนไมมงคล
เพ่ือสรางความ
สมดุลทางธรรมชาติ
อยางนอย 10 ชนิด 

  คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 
 
 

F1A3 15. โครงการ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร วข.วังไกล
กังวล 

150,000 ฟนฟูทรัพยากร
ส่ิงแวดลอม โดย
การปลูกปาทดแทน 

      150,000 ฟนฟูทรัพยากร
ส่ิงแวดลอม โดยการ
ปลูกปาทดแทน 

สำนักงานวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 

F1A3 16. โครงการการปลูกพืช
สมุนไพรไทย 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร วข.วังไกล
กังวล 

50,000 อนุรักษพืชสมุนไพร
ไทยหายากใน
ทองถิ่น 

        งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

F1A3 17. โครงการปลูกพรรณ
ไม  หายากในทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร วข.บพิตร
พิมุข จักรวรรดิ 

50,000 ความสมดุลทาง
ธรรมชาติและมี
พรรณไมหายกใน
ทองถิ่น 

      50,000 ความสมดุลทาง
ธรรมชาติและมี
พรรณไมหายกใน
ทองถิ่น 

งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

F1A3 18. โครงการปลูกไมมงคล
เฉลิมพระเกียรติ 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร วข.วังไกล
กังวล 

100,000 อนุรักษพันธุไม
มงคลไทยที่หายาก 

        สำนักงานวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 

F1A3 19. โครงการอุทยาน
เรียนรูพันธุไมทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร วข.วัง
ไกลกังวล 

200,000 แหลงเรียนรูทาง
พันธุไมทองถิ่น 

        งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

F1A3 20. โครงการจัดสวน
พรรณไมเขตรอน 

มทร.รัตนโกสินทร วข.
ศาลายา 

400,000 สวนพรรณไมเขต
รอนและเกิด
สภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศนที่สวยงาม 

        มทร.รัตน 
โกสินทร  วข.ศาลายา 

F1A3 21. โครงการอนุรักษสาย
พันธุบัว 

มทร.รัตนโกสินทร วข.
ศาลายา 

300,000 ผูบริหาร 
อาจารย 
นักศึกษา 

เจาหนาที่ 
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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 

  รวม  21  โครงการ  1,980,600  2,200,000  2,000,000  2,486,600  200,000   
F2A4 1. การใชประโยชน

มะพราวทางดานอาหาร 
         200,000 สูตรทางดาน

อาหารหวานที่ใช
มะพราวเปนองค 
ประกอบไมนอย
กวา 10 สูตร 

 

F2A4 2. การใชประโยชน
มะพราวทางดาน
วัฒนธรรม 

         100,000 ของใชพ้ืนบาน
อันเก่ียวกับ
มะพราวจำนวน 

  0 ชนิด 

 

F2A4 3. การใชประโยชน
มะพราวทางดานพลังงาน 

         200,000 พลังงานจากสวน
ตางๆ ของ
มะพราวที่มีสักย
ภาพในเชิง
พาณิชย จำนวน
ไมนอยกวา 3 
ชนิด 

 

F2A4 4. การใชประโยชนสวน
ตางๆ ของมะพราวเพ่ือ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มี
มูลคาสูง 

         200,000 ผลิตภัณฑจาก
กะลา 

มะพราว 

 

F2A4 5. การใชประโยชน
มะพราวทางดานเภสัช
กรรม 

         200,000 การศึกษา
องคประกอบ
ทางเคมีและฤทธิ์
ทางชีวภาพที่มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาเปน
ผลิตภัณฑไมนอย
กวา 2 ชิ้นงาน 
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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 6. งานวิจัยโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางคจาก
ทรัพยากรทองถิ่นในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

   300,000 ผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางที่มี
สวนผสมจากน้ำ
มะพราวพ้ืนถิ่น ใน
เขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

  250,000 ผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางที่มี
สวนผสมจากน้ำ
มะพราวพ้ืนถิ่น 
ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรี ขันธ 

  งานโครงการอนุรักษ
พันธุ 

กรรมพืช 

F2A4 7. โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรมพืช
ชายฝงแมน้ำปราณบุรี 

อำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบฯ 

100,000 ความรวมมือ
ระหวางสถาน 
ศึกษาและชุมชน 

        คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการ
ทองเที่ยว 

  รวม 7 โครงการ  100,000  300,000    250,000  900,000   
F2A5 1. ฐานขอมูลสายพันธุ

มะพราวพ้ืนถิ่นและการใช
ประโยชนในดานตางๆ 

         200,000  ศูนยขอมูลสาย
พันธุมะพราวพ้ืน
ถิ่นจำนวน 1 
ฐานขอมูล 

งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

F2A5 2. โครงการเรียนรูและการ
อนุรักษพืชสมุนไพร 9 รส 
ตามตำราเภสัชกรรมไทย 
เพ่ือชวยปรับสมดุลรางกาย
ตามธาตุเจาเรือน 

       189,045 เพ่ือรวบรวมขอมูล
พืชสมุนไพร 9 รส 
ตามตำราเภสัช
กรรมไทย เพ่ือชวย
ปรับสมดุลรางกาย
ตามธาตุเจาเรือน 

  คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการ
ทองเที่ยว 

  รวม 2 โครงการ        189,045  200,000   
F3A7 1. การพัฒนาการบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑขนม
ไทยเพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษภูมิปญญา
ชาวบานดวยเทคโนโลยี
ความเปนจริงสวนขยาย 
 

     400,000 พิพิธภัณฑขนมไทย
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 

  600,000 พิพิธภัณฑขนมไทย
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร 

มทร.เทคโนโลยีราช
มงคลรัตน 
โกสินทร  วิทยาเขต
ศาลายา 

F3A7  2. พิพิธภัณฑมะพราว          600,000 งานพิพิธภัณฑ
มะพราว จำนวน 1 
งาน 

 

F3A7 3. โครงการพิพิธภัณฑ
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร 

มทร.รัตนโกสินทร วข.
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

200,000 พิพิธภัณฑ
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย

      200,000 พิพิธภัณฑ
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย

มทร.รัตนโกสินทร วข.
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
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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 

เทคโนโลยีราช
มงคลรัตน 
กสินทร 

เทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร 

 รวม  3  โครงการ  200,000    400,000    1,400,000   
F3A8 1. เรียนรูและอนุรักษพืช

สมุนไพร 9 รส ตามตำรา
เภสัชกรรมไทย เพ่ือชวย
ปรับสมดุลรางกายตาม
ธาตุเจาเรือน 

พ้ืนที่ในการฝกอบรม 
คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการทองเที่ยว 
มทร.รัตนโกสินทร  
วข.วังไกลกังวล 

150,000 ผูบริหาร อาจารย 
นักศึกษา 
เจาหนาที่ 
บุคคลทั่วไป 
เยาวชน 

         

F3A8 2. โครงการศึกษาและ
พัฒนาการเกษตรในพ้ืน
ที่ดินขาดความอุดม
สมบูรณ ตามแนว
พระราชดำริฯ 
 

   650,000 แหลงเรียนรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการอนุรักษ 
พัฒนาและใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากร 

    400,000 พ้ืนที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ และเปน
แหลงศึกษา 

งานโครงการอนุรักษ
พันธุ 
กรรมพืช 

F3A8 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางจากวานหาง
จระเขสายพันธุบารบาเดน
ซิส 

       250,000 เพ่ือถายทอดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางจาก
วานหางจระเขสาย
พันธุบารบาเดนซิส
ใหแกชุมชน 

  งานโครงการอนุรักษ
พันธุ 
กรรมพืช 
 
 
 

F3A8 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางจากสารสกัด
จากสับปะรดสายพันธุ
ปตตาเวียที่มีสารฟลาโว
นอยดความเขมขนสูง 

       250,000 เพ่ือถายทอดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางจาก
สารสกัดจาก
สับปะรดสายพันธุ
ปตตาเวียที่มีสารฟ
ลาโวนอยดความ
เขมขนสูง 

  งานโครงการอนุรักษ
พันธุ 

กรรมพืช 

F3A8 5. โครงการจัดสราง
สภาพการเรียนรูเพ่ือการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร วข.วังไกล
กังวล 

  600,000 แหลงเรียนรูใหกับ
นักเรียนนักศึกษา
และชุมชน  

      สำนักงานวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 

F3A8 6. โครงการกลาใหม มทร.
รัตนโกสินทร อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

     100,000 เพ่ือปลูกฝง
จิตสำนึกของ
นักศึกษา มทร.
รัตนโกสินทรใหมี

    สำนักงานวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล 
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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 

ความใสใจการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช 

 
 

F3A8 7. โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
สัญจร 

     350,000 เพ่ือสำรวจและ
ยกระดับงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในเขต
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

    งานโครงการ
พระราชดำริ 

F3A8 8. โครงการปลูกจิตสำนึก 
เยาวชนรุนใหมใสใจระบบ
นิเวศชายฝง ขยายพันธุ
ปะการังกลับสูทะเล 

       188,900 เพ่ือปลูกจิตสำนึก 
เยาวชนรุนใหมใสใจ
ระบบนิเวศชายฝง 
ขยายพันธุปะการัง
กลับสูทะเล 

  สำนักงานการศึกษา
ทางไกล 
 
 
 

F3A8 9. โครงการปลูกจิตสำนึก
กลาใหมอนุรักษธรรมชาติ 

       255,400 เพ่ือปลูกจิตสำนึก
กลาใหมอนุรักษ
ธรรมชาติ 

  กองพัฒนานักศึกษา 

F3A8 10. การจัดแสดง
นิทรรศการมะพราว วิถีไทย 
แหลงภูมิปญญาโลก 

         200,000 การจัดนิทรรศการ
จำนวน 1 
นิทรรศการ 

 

F3A8 11. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

 423,700 เขาใจเก่ียวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช                    
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

400,000 เขาใจเก่ียวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช                    
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

800,000 เขาใจเก่ียวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช                    
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

800,000 เขาใจเก่ียวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช                    
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

  งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

F3A8 12. โครงการจัดแสดง
นิทรรศการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ  
รวมกับ อพ.สธ. และ
หนวยงานที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

พ้ืนที่ดำเนินการตามที่ 
อพ.สธ. กำหนด 

800,000 เผยแพรผลการ
ดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
อพ.สธ. ของ มทร. 
รัตนโกสินทร 

      800,000 เผยแพรผลการ
ดำเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรม อพ.สธ. 
ของ มทร. 
รัตนโกสินทร  

งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
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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 13. จัดทำและดูแลเว็บ
ไซดประชาสัมพันธ
หนวยงาน 
(อพ.สธ.- มทร.
รัตนโกสินทร) 

มทร.รัตนโกสินทร 
 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 

F3A8 14. โครงการจัดทำ
หนังสืออนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
 

พ้ืนที่ มทร.รัตนโกสินทร 
วข.วังไกลกังวล 

  280,000 หนังสือโครงการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เพ่ือ
การเรียนรูและ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

300,000 หนังสือโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เพ่ือการ
เรียนรูและสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช 

    งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

F3A8 15. โครงการฝกอบรม
เทคนิคการเขียนขอเสนอ
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ 

     500,000 เพ่ือฝกอบรมเทคนิค
การเขียนขอเสนอ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

    งานโครงการ
พระราชดำริ 

F3A8 16. โครงการฝกอบรม
เยาวชนการเรียนรูและ
อนุรักษทรัพยากรทางทะเล 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร วข.วังไกล
กังวล 

50,000 เยาวชนมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรพัยากรทางทะเล 

        คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการ
ทองเที่ยว 

F3A8 17. โครงการฝกอบรม
เยาวชนในการสราง
จิตสำนึกการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร วข.วังไกล
กังวล 

235,700 สรางเยาวชนใหเกิด
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช 

        งานโครงการอนุรักษ
พันธุ 

กรรมพืช 

F3A8 18. โครงการประกวดความ
เรียงเพ่ือสรางจิตสำนึกการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ปกปก มทร.
รัตนโกสินทร วข.บพิตร
พิมุข จักรวรรดิ 

40,000 เยาวชนเกิดทักษะ
การเรียนรูเพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช 

      400,000 เยาวชนเกิดทักษะ
การเรียนรูเพ่ือ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

มทร.รัตนโกสินทร วข.
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

F3A8 19. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

มทร.รัตนโกสินทร วข.
ศาลายา 

1,550,000          กองนโยบายและแผน มทร.
รัตน 

โกสินทร 
F3A8 20. โครงการรักษเทียน

ทะเล 
       214,110 เพ่ือฝกอบรมการ

อนุรักษเทียนทะเล 
  สำนักงานการศึกษาทางไกล 
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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 21. โครงการประกวด
ภาพถายเพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช 
“มหัศจรรย สีสัน พรรณ
ไม”  

มทร.รัตนโกสินทร วข.
ศาลายา 

173,100 ผูบริหาร 
อาจารย 
นักศึกษา 
เจาหนาที่ 

บุคคลทั่วไป 

    99,400 เพ่ือประกวด
ภาพถายเพ่ือ
สงเสริมการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช “มหัศจรรย 
สีสัน พรรณไม”  

  คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

F3A8 22. โครงการออกแบบภูมิ
ทัศนจัดสวนเพ่ืออนุรักษ
พันธไมพ้ืนถิ่นในชุมชน
บริเวณลุมแมน้ำนครชัยศรี 

พ้ืนที่บริเวณเกาะลัด 
อีแทน จังหวัดนครปฐม 

316,000 ผูบริหาร 
อาจารย 
นักศึกษา 
เจาหนาที่ 
บุคคลทั่วไป 

         

F3A8 23. โครงการปลูกกลวยไม
พ้ืนเมืองคืนสูปาธรรมชาติ 
ปที่ 4 

ควรเปนพ้ืนที่ที่เขารวม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
วิทยาเขตวังไกลกังวล 

 

160,700 ผูบริหาร 
อาจารย 
นักศึกษา 
เจาหนาที่ 

บุคคลทั่วไป 

         

F3A8 24. โครงการฝกอบรม
ปฏิบัติการเพ่ือใหเยาวชน
เรียนรูและสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษทรัพยากร ปที่ 
1 

คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

มทร.รัตนโกสินทร วข.
ศาลายา 

58,300  - บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 
 - นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย 
 - บุคคลนอก
มหาวิทยาลัย                 

         

F3A8 25. งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและ
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค คร้ังที่ 7 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม จ.เชียงใหม 

  800,000 ผูบริหาร 
อาจารย 
นักศึกษา 
เจาหนาที่ 

บุคคลทั่วไป 

       

F3A8 26. งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและ
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค คร้ังที่ 8 

ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  
จ.นครราชสีมา 

    800,000 ผูบริหาร 
อาจารย 
นักศึกษา 
เจาหนาที่ 

บุคคลทั่วไป 

     

F3A8 27. งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและ

ณ มหาวิทยาลัย     
สงขลานครินทร  
จ.สงขลา 

        800,000 ผูบริหาร 
อาจารย 
นักศึกษา 
เจาหนาที่ 
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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 

ฐานทรัพยากรทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค คร้ังที่ 9 

บุคคลทั่วไป 

 รวม  27  โครงการ  3,957,500  2,730,000  2,850,000  2,057,810  2,600,000   
 รวมทั้งหมด 7 กิจกรรม          

67 โครงการ 
 7,158,100  5,230,000  5,600,000  5,073,415  5,500,000   

 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 
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