
หนา 1062                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.ส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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. โครงการสำรวจเก็บ

รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น
ดานพืชอาหารและสมุนไพร 

มทรส. พ้ืนที่รอบๆ 
มหาวิทยาลัย ภายในรัศมี 
50 กิโลเมตร 

193,200 สำรวจทรัพยากร
ดานพืชอาหารและ
สมุนไพร อบต.สาม
เรือน 

300,000 สำรวจทรัพยากร
ดานพืชอาหารและ
สมุนไพร อบต.ตล่ิง
ชัน 

300,000 สำรวจทรัพยากร
ดานพืชอาหารและ
สมุนไพร อบต.ดอน
หญานาง 

300,000 สำรวจทรัพยากร
ดานพืชอาหารและ
สมุนไพร อบต.บอ
ตาโล 

300,000 สำรวจทรัพยากร
ดานพืชอาหารและ
สมุนไพร อบต.บาง
ปะหัน 

อบต.ที่ รวมสนอง
พระราชดำริงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

  รวม  1  โครงการ  193,200  300,000  300,000  300,000  300,000   
F1A3 1. โครงการการเล้ียง 

ปลาแรดเพ่ือการอนุรักษ 
มทรส. 220,300 1.จำนวนผูผานการ

อบรม 50 คน 
2. ไดผลผลิตปลา
แรดไมนอยกวา 200 
กก. 

300,000 1.จำนวนผูผาน
การอบรม 50 คน 
2. ไดผลผลิตปลา
แรดไมนอยกวา 
200 กก. 

300,000 1.จำนวนผูผานการ
อบรม 50 คน 
2. ไดผลผลิตปลา
แรดไมนอยกวา 200 
กก. 

300,000 1.จำนวนผูผานการ
อบรม 50 คน 
2. ไดผลผลิตปลา
แรดไมนอยกวา 
200 กก. 

300,000 1.จำนวนผูผานการ
อบรม 50 คน 
2. ไดผลผลิตปลา
แรดไมนอยกวา 
200 กก. 

 F1A3/ F3A8 

  รวม  1  โครงการ  220,300  300,000  300,000  300,000  300,000   
F2A4 1. โครงการการวิจัยและ

นวัตกรรมสรางมูลคาเพ่ิม
ทางอาหารและไมใช
อาหารจากฐานทรัพยากร
ทองถิ่นสูการนำไปใช
ประโยชนดวย
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

มทรส. 197,000 จำนวนองคความรู 
4 เร่ืองตอป 
จำนวนผลิตภัณฑ
อาหารและไมใช
อาหารจาก
ทรัพยากรทองถิ่น
ของชุมชน 2 
ผลิตภัณฑ 

300,000 จำนวนองคความรู 
4 เร่ืองตอป 
จำนวนผลิตภัณฑ
อาหารและไมใช
อาหารจาก
ทรัพยากรทองถิ่น
ของชุมชน 2 
ผลิตภัณฑ 

300,000 จำนวนองคความรู 4 
เร่ืองตอป 
จำนวนผลิตภัณฑ
อาหารและไมใช
อาหารจาก
ทรัพยากรทองถิ่น
ของชุมชน 2 
ผลิตภัณฑ 

300,000 จำนวนองคความรู 
4 เร่ืองตอป 
จำนวนผลิตภัณฑ
อาหารและไมใช
อาหารจาก
ทรัพยากรทองถิ่น
ของชุมชน 2 
ผลิตภัณฑ 

300,000 จำนวนองคความรู 
4 เร่ืองตอป 
จำนวนผลิตภัณฑ
อาหารและไมใช
อาหารจาก
ทรัพยากรทองถิ่น
ของชุมชน 2 
ผลิตภัณฑ 

* ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพ
และนำมาทำงานวิจัย
ตอยอด โดยนักวิจัยจาก
หลากหลายคณะเขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 

  รวม  1  โครงการ  197,000  300,000  300,000  300,000  300,000   
F2A5 1. โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล อพ.สธ.- 
มหาวิทยาลัย  
(ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปญญาทองถิ่น) 

มทรส. 32,300 ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปญญา
ทองถิ่น จำนวน 1 
ฐาน 

40,000 ฐาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและภูมิปญญา
ทองถิ่น จำนวน 1 
ฐาน 

40,000 ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปญญา
ทองถิ่น จำนวน 1 
ฐาน 

40,000 ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปญญา
ทองถิ่น จำนวน 1 
ฐาน 

40,000 ฐาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและภูมิปญญา
ทองถิ่น จำนวน 1 
ฐาน 

ขอมูลที่ได รวบรวมมา
จากการดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

  รวม  1  โครงการ  32,300  40,000  40,000  40,000  40,000   
F3A7 1. งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 
 
 
 

มทรส. 185,750 1.จำนวนรายวิชาที่
นำมาบูรณาการ 2 
รายวิชา 
2.จำนวนวิธีการ
เผยแพรความรูเร่ือง
การสกัดสารจากพืช
และการนำไปใช

300,000 1.จำนวนรายวิชาที่
นำมาบูรณาการ 2 
รายวิชา 
2.จำนวนวิธีการ
เผยแพรความรู
เร่ืองการสกัดสาร
จากพืชและการ

300,000 1.จำนวนรายวิชาที่
นำมาบูรณาการ 2 
รายวิชา 
2.จำนวนวิธีการ
เผยแพรความรูเร่ือง
การสกัดสารจากพืช
และการนำไปใช

300,000 1.จำนวนรายวิชาที่
นำมาบูรณาการ 2 
รายวิชา 
2.จำนวนวิธีการ
เผยแพรความรูเร่ือง
การสกัดสารจากพืช
และการนำไปใช

300,000 1.จำนวนรายวิชาที่
นำมาบูรณาการ 2 
รายวิชา 
2.จำนวนวิธีการ
เผยแพรความรู
เร่ืองการสกัดสาร
จากพืชและการ

โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่มีคณะ
ศึกษาศาสตร/ 
คณะครุศาสตร 
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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 

ประดยชน 1 วิธี 
3.จำนวนผลิตภัณฑ 
2 ผลิตภัณฑ 

นำไปใชประดยชน 
1 วิธี 
3.จำนวนผลิตภัณฑ 
2 ผลิตภัณฑ 

ประดยชน 1 วิธี 
3.จำนวนผลิตภัณฑ 
2 ผลิตภัณฑ 

ประดยชน 1 วิธี 
3.จำนวนผลิตภัณฑ 
2 ผลิตภัณฑ 

นำไปใชประดยชน 
1 วิธี 
3.จำนวนผลิตภัณฑ 
2 ผลิตภัณฑ 

 รวม  1  โครงการ  185,750  300,000  300,000  300,000  300,000   
F3A8 1. โครงการจัดทำเว็บไซด

ประชาสัมพันธหนวยงาน 
(อพ.สธ. - มทร.สุวรรณ
ภูมิ) 

มทรส. 10,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

25,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

30,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูล
ตางๆ ที่จะลงในเว็บ
ไซดขอใหผานการ
พิจารณาและเห็นชอบ
จาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพ้ืนฐาน) 

F3A8 2. โครงการการเผยแพร
ส่ือตางๆ  

มทรส. 54,400 1.ส่ือประชาสัมพันธ 
500 ฉบับ 
2.จำนวนบุคลากรที่
ไดรับความรู 50 
คน 

80,000 1.ส่ือ
ประชาสัมพันธ 
500 ฉบับ 
2.จำนวนบุคลากร
ที่ไดรับความรู 50 
คน 

100,000 1.ส่ือประชาสัมพันธ 
500 ฉบับ 
2.จำนวนบุคลากรที่
ไดรับความรู 50 คน 

120,000 1.ส่ือประชาสัมพันธ 
500 ฉบับ 
2.จำนวนบุคลากรที่
ไดรับความรู 50 คน 

150,000 1.ส่ือ
ประชาสัมพันธ 
500 ฉบับ 
2.จำนวนบุคลากร
ที่ไดรับความรู 50 
คน 

  

F3A8 3. โครงการศูนย
ประสานงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี – มทร.สุวรรณ
ภูมิ  

มทรส. 1,835,140 1.การจัดประชุม
คณะกรรมการ 
อพ.สธ.-มทร.ส./
ประชุม
คณะอนุกรรมการ 
อพ.สธ.-มทร.ส.5 
คร้ัง 
2.การจัดประชุม
คณะกรรมการการ
เตรียมจัดต้ังศูนย
ประสานงาน/สง
บุคลากรไป
ฝกอบรมและจัดทำ
โครงสรางการ
ดำเนินงาน 1 ศูนย 
3.งานประชุมงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 4 คร้ัง 
4.ฝกอบรมงาน

2,000,000 1.การจัดประชุม
คณะกรรมการ 
อพ.สธ.-มทร.ส./
ประชุม
คณะอนุกรรมการ 
อพ.สธ.-มทร.ส.5 
คร้ัง 
2.การจัดประชุม
คณะกรรมการการ
เตรียมจัดต้ังศูนย
ประสานงาน/สง
บุคลากรไป
ฝกอบรมและ
จัดทำโครงสราง
การดำเนินงาน 1 
ศูนย 
3.งานประชุมงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 4 คร้ัง 

2,200,000 1.การจัดประชุม
คณะกรรมการ 
อพ.สธ.-มทร.ส./
ประชุม
คณะอนุกรรมการ 
อพ.สธ.-มทร.ส.5 
คร้ัง 
2.การจัดประชุม
คณะกรรมการการ
เตรียมจัดต้ังศูนย
ประสานงาน/สง
บุคลากรไปฝกอบรม
และจัดทำโครงสราง
การดำเนินงาน 1 
ศูนย 
3.งานประชุมงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 4 คร้ัง 
4.ฝกอบรมงาน

2,300,000 1.การจัดประชุม
คณะกรรมการ 
อพ.สธ.-มทร.ส./
ประชุม
คณะอนุกรรมการ 
อพ.สธ.-มทร.ส.5 
คร้ัง 
2.การจัดประชุม
คณะกรรมการการ
เตรียมจัดต้ังศูนย
ประสานงาน/สง
บุคลากรไป
ฝกอบรมและจัดทำ
โครงสรางการ
ดำเนินงาน 1 ศูนย 
3.งานประชุมงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 4 คร้ัง 
4.ฝกอบรมงาน

2,500,000 1.การจัดประชุม
คณะกรรมการ 
อพ.สธ.-มทร.ส./
ประชุม
คณะอนุกรรมการ 
อพ.สธ.-มทร.ส.5 
คร้ัง 
2.การจัดประชุม
คณะกรรมการการ
เตรียมจัดต้ังศูนย
ประสานงาน/สง
บุคลากรไป
ฝกอบรมและจัดทำ
โครงสรางการ
ดำเนินงาน 1 ศูนย 
3.งานประชุมงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 4 คร้ัง 
4.ฝกอบรมงาน

  



หนา 1064                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.ส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พฤกษศาสตร 
จำนวน 1 คร้ัง 
5.ฝกอบรมอบรม
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น จำนวน. 1 
คร้ัง 
6.เขารวมงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ 1 คร้ัง 

4.ฝกอบรมงาน
พฤกษศาสตร 
จำนวน 1 คร้ัง 
5.ฝกอบรมอบรม
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น จำนวน. 1 
คร้ัง 
6.เขารวมงาน
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 1 
คร้ัง 

พฤกษศาสตร 
จำนวน 1 คร้ัง 
5.ฝกอบรมอบรม
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น จำนวน. 1 
คร้ัง 
6.เขารวมงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ 1 คร้ัง 

พฤกษศาสตร 
จำนวน 1 คร้ัง 
5.ฝกอบรมอบรม
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น จำนวน. 1 
คร้ัง 
6.เขารวมงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ 1 คร้ัง 

พฤกษศาสตร 
จำนวน 1 คร้ัง 
5.ฝกอบรมอบรม
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น จำนวน. 1 
คร้ัง 
6.เขารวมงาน
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 1 
คร้ัง 

 รวม  3  โครงการ  1,899,540  2,095,000  2,320,000  2,445,000  2,680,000   
 รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม         

8 โครงการ 
 2,728,090  3,335,000  3,560,000  3,685,000  3,920,000   

 
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 กิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 
 


