
แผนแมบท อพ.สธ. – มรม. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                             หนา 1093 
 

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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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. การสำรวจ ทำรหัสพิกัด 

ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 
(เชน พืช สัตว จุลินทรีย) 
 ในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - มรม. 

  จำนวนพ้ืนที่.......... 
ไร ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่.......... 
ไร ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร 
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

  จำนวนพ้ืนที่.......... 
ไร ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่.......... 
ไร ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่.......... 
ไร ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร 
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

พ้ืนที่ด้ังเดิมที่ไมมีการ
เปล่ียนแปลงใน ความ
รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย 

F1A1 2. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. -มรม. 

  จำนวนเสนทางเดิน
ปา 

  จำนวนเสนทางเดิน
ปา 

  จำนวนเสนทางเดิน
ปา 

  จำนวนเสนทางเดิน
ปา 

  จำนวนเสนทางเดิน
ปา 

พ้ืนที่ด้ังเดิมที่ไมมีการ
เปล่ียนแปลงใน ความ
รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย 

F1A1 3. การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรม 
และภูมิปญญา 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - มรม. 

  จำนวนพ้ืนที่.......... 
ไร จำนวน.....ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่.......... 
ไร จำนวน.....ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่.......... 
ไร จำนวน.....ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่.......... 
ไร จำนวน.....ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่.......... 
ไร จำนวน.....ที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป 

 

 รวม  3  โครงการ             

F1A2 1. การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ  

ดำเนินการในพ้ืนที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ รัศมี 50 กม. 
ของ มรม.  

  กำหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

  กำหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

  กำหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

  กำหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

  กำหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

เปนคนละพ้ืนที่กับ
กิจกรรมที่ 
 1 และ 3 

F1A2 2. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา 
ทองถิ่น 

พ้ืนที่ โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
รัศมี 50 กม. ของ มรม. 

  1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เปนคนละพ้ืนที่กับ
กิจกรรมที่ 
 1 และ 3 

  รวม  2  โครงการ             
F1A3 1. งานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม 
 
  

พ้ืนที่ปลูกรักษา จำนวน
พ้ืนที่.....ไร 

  จำนวนเปาหมาย
............... 
ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย
............... 
ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย
............... 
ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย
............... 
ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย
............... 
ตัวอยาง 

สามารถนำทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจและรวบรวมใน
กิจกรรมที่ 1 และ 



หนา 1094                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ. – มรม. 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 

2 มาดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3   

  รวม  1  โครงการ             
F2A4 1. งานอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง 
ในดานตางๆ เชน ดาน
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
การเขตกรรม เปนตน ใน
หองปฏิบัติการ เชน ดาน
โภชนาการ องคประกอบ 
เปนตน) 

ระบุพ้ืนที่ดำเนินการ   เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

* ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพ
และนำมาทำงานวิจัย
ตอยอด โดยนักวิจัยจาก
หลากหลายคณะเขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 

  รวม  1  โครงการ             
F2A5 1. โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัย อาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนักวิจัย 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - มรม. 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

ขอมูลที่ได รวบรวม
มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

  รวม  1  โครงการ             
F3A8 1. การจัดการประชุม

วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

  งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 
........................ 

             งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 
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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 2. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
(อพ.สธ.- มรม.) 

มรม.   เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

  เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูล
ตางๆ ที่จะ 
ลงในเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพ้ืนฐาน) 

 รวม  2  โครงการ             
 รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม         

10 โครงการ 
            

 
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 
 
 


