
หนา 1096                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มรวอ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 1. โครงการสำรวจ
ทรัพยากรพืชและ
ส่ิงมีชีวิต ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณจังหวัด
ปทุมธานี  

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

ชนิดของพรรณ
ไมที่สำรวจพบ 

5,000 ชนิดของ
พรรณไมที่
สำรวจพบ 

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

ชนิดของพรรณ
ไมที่สำรวจพบ 

5,000 ชนิดของ
พรรณไมที่
สำรวจพบ 

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

ชนิดของพรรณ
ไมที่สำรวจพบ 

งานอนุรักษฯ/
โรงเรียนสาธิต 

F1A2 2. โครงการเก็บรวบรวม
ตัวอยางแหงและดอง
เพ่ือเปนส่ือการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

ชนิดของพรรณ
ไมที่สำรวจพบ
และสามารถ
เก็บไวเปน

ตัวอยางแหง
และดองได 

60,000 ชนิดของ
พรรณไมที่

สำรวจพบและ
สามารถเก็บไว
เปนตัวอยาง
แหงและดอง

ได 

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

ชนิดของพรรณ
ไมที่สำรวจพบ
และสามารถ
เก็บไวเปน

ตัวอยางแหง
และดองได 

60,000 ชนิดของ
พรรณไมที่

สำรวจพบและ
สามารถเก็บไว
เปนตัวอยาง
แหงและดอง

ได 

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

ชนิดของพรรณ
ไมที่สำรวจพบ
และสามารถ
เก็บไวเปน

ตัวอยางแหง
และดองได 
(กลุมวัชพืช) 

 งานอนุรักษฯ   

  รวม 2 โครงการ       65,000       65,000         
F1A3 1.โครงการปลูกรักษาตน

มเหสักข-สักสยามินทร 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

 -  - 60,000 จำนวนตนที่
ปลูกรักษาใน

พ้ืนที ่

10,000 การดูแลรักษา
(ตอเนื่อง) 

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

จำนวนตนที่
ปลูกรักษาใน

พ้ืนที่ 

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

จำนวนตนที่
ปลูกรักษาใน

พ้ืนที่ 

 งานอนุรักษฯ   

F1A3 2. โครงการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืชที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจและเก็บ
รวบรวมเมล็ดพันธุพืช
พ้ืนเมือง 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

90,000 พืชที่รวบรวม 
2 ชนิดๆละ 

500 ตน (แฝก)  

 -  - 120,000 พืชที่รวบรวม 
3 ชนิดๆละ 
500 ตน 

 -  - 120,000 พืชที่รวบรวม 
3 ชนิดๆละ 
500 ตน 

 งานอนุรักษฯ   

F1A3 3.โครงการพัฒนาแหลง
เรียนแปลงอนุรักษพันธุ
ไมพ้ืนเมืองและบานชีวว
ถีพอเพียง 

แปลงไรนาสวน
ผสมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลง
กรณ   

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

การปลูกแล
รักษา 

120,000 จำนวนไมนอย
กวา 10 ชนิด 

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

การปลูกแล
รักษา 

130,000 จำนวนไมนอย
กวา 5 ชนิด 

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

การปลูกแล
รักษา 

 งานอนุรักษฯ   

F1A3 4.โครงการปลูกและ
อนุรักษพันธุกลวย/บัว
หลวง 

แปลงไรนาสวน
ผสมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลง
กรณ 

90,000 รวบรวมพันธุ
แทอยางนอย 

10 ชนิด 

ดำเนินงานโดย
ไมใช

งบประมาณ 

การปลูกแล
รักษา 

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

การปลูกแล
รักษา 

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

การปลูกแล
รักษา 

170,000 รวบรวมพันธุ
แทอยางนอย 

20 ชนิด 

 งานอนุรักษฯ   

  รวม 4 โครงการ   180,000   180,000   130,000   130,000   290,000     
F2A4 1. โครงการศึกษาพืช มหาวิทยาลัยราช 150,000 กาแฟเม็ดบัว   120,000 1 ผลิตภัณฑ    140,000 1 ผลิตภัณฑ  งานอนุรักษฯ   
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อาหารและพืชสมุนไพร
ทองถิ่น เพ่ือการอนุรักษ 
และใชประโยชนตามภูมิ
ปญญาและพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑชุมชน 

ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

(เพ่ือใชเปนยา
กำจัดศัตรูพืช
ในรูปแบบ

อิมัลชันเขมขน) 

บรรจุภัณฑ
(ชีวภาพจาก

เสนใย
เซลลูโลส) 

  รวม  1 โครงการ   150,000   0   120,000   0   140,000     

F2A5 1. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
(9ใบงาน) 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

50,000 จำนวน
ฐานขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแต

ละป 

30,000 จำนวน
ฐานขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแต

ละป 

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

เพ่ิมขอมูลใน
ฐานขอมูล 

ดำเนินงาน
โดยไมใช

งบประมาณ 

จำนวน
ฐานขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแต

ละป 

30,000 ฐานขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแต

ละป 

 งานอนุรักษฯ   

  รวม 1 โครงการ   50,000   30,000           30,000     
F3A7 1.โครงการขับเคล่ือน

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ใหไดรับ
ปาย 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

140,000 ปาย
พระราชทาน 

        งานอนุรักษฯ/
โรงเรียนสาธิต 

  รวม  1 โครงการ   140,000                     
F3A8 1.โครงการสราง

จิตสำนึกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

175,000 จัดอบรม
จำนวน 2 

คร้ังๆ ละ 60 
คน 

175,000 จัดอบรม
จำนวน 2 

คร้ังๆ ละ 60 
คน 

175,000 จัดอบรม
จำนวน 2 

คร้ังๆ ละ 60 
คน 

175,000 จัดอบรม
จำนวน 2 

คร้ังๆ ละ 60 
คน 

175,000 จัดอบรม
จำนวน 2 

คร้ังๆ ละ 60 
คน 

 งานอนุรักษฯ   

F3A8 2.โครงการสราง
จิตสำนึกฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

173,000 จัดอบรม
จำนวน 2 

คร้ังๆ ละ 60 
คน 

173,000 จัดอบรม
จำนวน 2 

คร้ังๆ ละ 60 
คน 

173,000 จัดอบรม
จำนวน 2 

คร้ังๆ ละ 60 
คน 

173,000 จัดอบรม
จำนวน 2 

คร้ังๆ ละ 60 
คน 

173,000 จัดอบรม
จำนวน 2 

คร้ังๆ ละ 60 
คน 

 งานอนุรักษฯ   

F3A8 3.โครงการจัดการ
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

280,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ

ทรัพยากรไทย  

      260,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ

ทรัพยากรไทย 

 งานอนุรักษฯ   

F3A8 4. โครงการบริหารศูนย
ประสานงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

200,000 ศูนยสัมมนา
และฝกอบรม 

260,000 จัดต้ังศูนย
สัมมนาและ
ฝกอบรม 

340,000 บริหารศูนย
สัมมนาและ
ฝกอบรม 

280,000 บริหารศูนย
สัมมนาและ
ฝกอบรม 

350,000 บริหารศูนย
สัมมนาและ
ฝกอบรม 

งานอนุรักษฯ 

F3A8 5.โครงการจัดทำหนังสือ
และส่ือเผยแพรความรู 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

15,000  ›ปาย โปร
เตอร  

200,000 › 500เลม 
(กาแฟเม็ดบัว) 

15,000  ›ปาย โปร
เตอร  

200,000  › 500 เลม
แปรรูปกลวย 
เพ่ือใชเปนยา

15,000  ›ปาย โปร
เตอร  

 งานอนุรักษฯ   
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กำจัดศัตรูพืช
ในรูปแบบ
อิมัลชัน
เขมขน) 

F3A8 6. โครงการจัดทำเว็บ
ไซด ประชาสัมพันธ
หนวยงานและเผยแพร
ความรู (อพ.สธ.-มรว.) 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

30,000 เพ่ือประชา    
สัมพันธการ
ดำเนิน งาน

สนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. 

ไมใช
งบประมาณ 

เพ่ือประชา    
สัมพันธการ
ดำเนิน งาน

สนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. 

ไมใช
งบประมาณ 

เพ่ือประชา    
สัมพันธการ
ดำเนิน งาน

สนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. 

40,000 เพ่ือประชา    
สัมพันธการ
ดำเนิน งาน

สนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. 

ไมใช
งบประมาณ 

เพ่ือประชา    
สัมพันธการ
ดำเนิน งาน

สนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. 

 งานอนุรักษฯ   

F3A8 7. โครงการนัก
อนุกรมวิธานนอย 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

  50,000  1 โรงเรียน   50,000  1 โรงเรียน
(ขยายผล) 

   งานอนุรักษฯ   

F3A8 8.โครงการสงเสิมและ
เรียนรูทรัพยากร         
(Parallel workshop 
sessions) 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลง
กรณ  จ.ปทุมธานี 

60,000 จำนวนฐาน
กิจกรรม 

60,000 จำนวนฐาน
กิจกรรม 

60,000 จำนวนฐาน
กิจกรรม 

60,000 จำนวนฐาน
กิจกรรม 

60,000 จำนวนฐาน
กิจกรรม 

 งานอนุรักษฯ   

  รวม 8 โครงการ   933,000   858,000   763,000   978,000   1,033,000     
  รวม 6 กิจกรรม  

17 โครงการ 
  1,453,000   1,133,000   1,013,000   1,173,000   1,493,000   

 
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 
 


