
หนา 1110                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ. – มชย. ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

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. โครงการเก็บรวบรวม
ตัวอยางดองของพืชใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูม ิ

    100,000 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)         
2. เพ่ือศึกษา 
และรวบรวม
ตัวอยางดองของ
พืชใน
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ อยาง
นอย 20 ตัวอยาง   

              

F1A2 2.โครงการสำรวจ
ทรัพยากรน้ำและ
คุณภาพน้ำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 

    100,000 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือศึกษา 
ทรัพยากรน้ำและ
คุณภาพน้ำ ใน
มหาวิทยาลัยราช
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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 

ภัฏชัยภูมิ                                                   
  รวม 2 โครงการ       200,000                 

F1A3 1. โครงการเก็บรวบรวม
สายพันธุสาหรายน้ำจืด
จากแหลงน้ำในเขต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 

    100,000 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือรวบรวม
สายพันธุสาหราย
น้ำจืดจากแหลง
น้ำที่อยูในเขต
พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 

              

  รวม 1 โครงการ       100,000                 
F2A5 1.โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ อาทิเชน- 
ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ- ฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ- 
ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น- 
ฐานขอมูลนักวิจัย- 
ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.- ฯลฯ 

มหาวิทยา ลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 

    200,000 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
อพ.สธ. ของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 
2. เพ่ือรวบรวม
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
อพ.สธ. 

              



หนา 1112                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ. – มชย. ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 
3. เพ่ือใหสะดวก
ในการจัดเก็บ 
สืบคน ปรับปรุง 
เขาถึงขอมูล
พันธุกรรมพืช
ผานชองทาง
ออนไลนได4. 
เพ่ือรองรับการ
เชื่อมตอกับชุด
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชอ่ืน 
ๆ ในโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
จากแหลงอ่ืน ๆ 
เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)5. เพ่ือ
รวบรวม
ฐานขอมูล 
อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ- 
ฐานขอมูล
ชีวภาพ- 
ฐานขอมูล
กายภาพจำนวน 
- ฐานขอมูล
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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 

วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูล
งานวิจัยที่เขารวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  รวม 1 โครงการ       200,000                 

F3A7 1. พิพิธภัณฑโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

พ้ืนที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด มหา
วิทยา ลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

    500,000 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ. สธ.) 
2. เพ่ือปรับปรุง
หองเก็บรวบรวม
และจัดแสดงฐาน
ทรัพยากรอันเกิด
จากงานวิจัยและ
กิจกรรมที่สนอง
พระราชดำริ
โครงการฯ 
3. เพ่ือรวบรวม
และจัดแสดงฐาน
ทรัพยากรอันเกิด
จากงานวิจัยและ
กิจกรรมที่สนอง
พระราชดำริ
โครงการฯ  
4. เพ่ือเปนแหลง
ศึกษาฐานขอมูล
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ                                       

              

  รวม 1 โครงการ       500,000                 



หนา 1114                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ. – มชย. ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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 

F3A8 1.โครงการ การเขารวม
จัดนิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัด
งานกับ อพ.สธ 

 50,000  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

        งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

  

F3A8 2.โครงการจัดทำเว็บไซต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ สนองพระราชดำริ 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ (อพ.สธ.-มชย.) 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูม ิ

(อพ.สธ.-มชย.) 

    200,000 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ. สธ.)  
2. เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
และเผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิสนอง
พระราชดำริ
โครงการฯ        
3. เพ่ือเปนแหลง
ศึกษาฐานขอมูล
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 

              

F3A8 3.โครงการหองเรียน
ธรรมชาติการเรียนรู
อยางสรางสรรคดวย
ตำราเรียนมีชีวิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 
  

พ้ืนที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด มหา
วิทยา ลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

    100,000.00 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
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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 

พระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 
2.เพ่ือศึกษา และ
รวบรวมพืช
พรรณใน
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ ดวย
หองเรียน
ธรรมชาติ การ
เรียนรูอยาง
สรางสรรคตำรา
เรียนมีชีวิต 
3. เพ่ือ
ดำเนินการจัดทำ
ฐานขอมูลพืช
พรรณ ของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 

F3A8 4. บริหารจัดการ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ระยะ 5 ปที่หก 

พ้ืนที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูม ิ

1,000,000.0
0 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ 
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือจัดทำ
แผนแมบทและ
แผนปฏิบัติงาน
รายป 
3. เพ่ือดำเนิน
โครงการฯ 
ตามแนวทาง
การดำเนินงาน
โครงการ
อนุรักษ
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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 

พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
ในระยะ 5 ปที่
หก (1 ตุลาคม 
2559 – 30 
กันยายน 
2564)   
4. เพ่ือจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
อยางนอยปละ 
4 คร้ัง  
5. เพ่ือจัดทำ
รายงานแสดง
ความกาวหนา
ของการ
ดำเนินงาน
ทุกๆ 12 เดือน 
6. เพ่ือจัดทำ
ขอมูล
สารสนเทศ 
(web site)  
7. ดำเนิน
กิจกรรมใน
โครงการ 
ติดตาม สรุป
และ
ประเมินผล 

F3A8 5.โครงการประกวดส่ือ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

พ้ืนที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด มหา
วิทยา ลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

    100,000.00 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ใน

              



แผนแมบท อพ.สธ. – มชย. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                             หนา 1117 
 

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 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)        
2. เพ่ือ
ดำเนินการ
รวบรวมส่ือ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอมใน
พ้ืนที่
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ เปน
ฐานขอมูลส่ือของ
โครงการไวใชงาน
ตางๆ ที่เก่ียวของ
กับโครงการ                                                                          

F3A8 6. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ เสริมสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
และพันธุพืชในสวน
พฤกษศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

พ้ืนที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

    100,000.00 1.  เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)      
2.  เพ่ือปลูกฝง
จิตสำนึก ผาน
กระบวนการ
เสริมสรางความรู
ความเขาใจถึง
ความสำคัญ และ
ประโยชนของ
พันธุกรรมพืชใน
สวน
พฤกษศาสตร

              



หนา 1118                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ. – มชย. ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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 

ใหกับนักศึกษา 
โดยเนนการมี
สวนรวมของ
ชุมชน 

F3A8 7.โครงการจัดทำของที่
ระลึก ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูม ิ

    100,000.00 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือนำ
ทรัพยากรที่มี มา
ใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
3 เพ่ือใช
ประชาสัมพันธ
โครงการ ในการ
จัดนิทรรศการ   

              

F3A8 8. โครงการจัดทำคูมือ
และใหความรูดาน
กฎหมายการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

พ้ืนที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด  
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 

    100,000.00 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ. สธ.) 
2. เพ่ือใหความรู
แกคณาจารย 
นักวิจัย นักเรียน 
นักศึกษา ชุมชน
และประชาชนใน
พ้ืนที่
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 
3. เพ่ือ
ดำเนินการจัดทำ

              



แผนแมบท อพ.สธ. – มชย. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                             หนา 1119 
 

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 

คูมือกฎหมายการ
ใชทรัพยากร
ธรรม 
ชาติในทองถิ่น
ของชุมชนใน
พ้ืนที่
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 

F3A8 9.โครงการการสงเสริม
เมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ 
ตามหลักโภชนาการที่ดี
ในชุมชน 

พ้ืนที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

    100,000 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)               
2. เพ่ือบริการ
วิชาการ 
ถายทอดความรู 
และสงเสริมการ
บริโภคอาหาร
เพ่ือสุขภาพให
ชุมชน มีความรู
ดานโภชนาการ 
และสามารถ
นำไปประยุกตใช
ในชีวิตประจำวัน 
เพ่ือเรียนรู
รวมกันกับชุมชน
ในเร่ืองของการ
ประกอบอาหาร
เพ่ือสุขภาพ   
3. เพ่ือเสริมให
นักศึกษาใชเวลา
วางใหเปน
ประโยชน 
เสริมสรางความ

              



หนา 1120                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ. – มชย. ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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 

สามัคคีและ
ฝกฝนทักษะการ
ทำงานรวมกัน
ของนักศึกษา 
4. เพ่ือสงเสริม
การบริโภค
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ และ
การดูแลสุขภาพ
อนามัยของ
ชุมชน          

  รวม 9 โครงการ   1,050,000  800,000                 

  
รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม 

13 โครงการ   
1,050,000  1,800,000 

                

 
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 
 


