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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
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 เก็บ

รวบรวม ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ และวัฒนธรรม
ภูมิปญญา (พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร) 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-มร.รพ. 

500,000 พื้นที่ 50 ไร 
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมภูมิ
ปญญา อยางนอย 1 
กลุม 

30,000 พื้นที่ 50 ไร 
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมภูมิ
ปญญา อยางนอย 
1 กลุม 

30,000 พื้นที่ 50 ไร 
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมภูมิปญญา 
อยางนอย 1 กลุม 

30,000 พื้นที่ 50 ไร 
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรมภูมิ
ปญญา อยางนอย  
1 กลุม 

30,000 พื้นที่ 50 ไร 
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมภูมิ
ปญญา อยางนอย 
1 กลุม 

 

F1A1 2. ทำขอบเขตพื้นที่ปก
ปกทรัพยากร และ
เสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ (ทางบก และ
ทางน้ำ)  (พื้นทีป่กปก
ทรัพยากร) 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-มร.รพ. 

500,000 อยางนอย 1 
เสนทาง 

100,000 อยางนอย 1 
เสนทาง 

100,000 อยางนอย 1 
เสนทาง 

100,000 อยางนอย 1 
เสนทาง 

100,000 อยางนอย 1 
เสนทาง 

 

F1A1 3. การปรับภูมิทัศน 
พัฒนา และดูแลพื้นที่ปก
ปกทรัพยากร  (พื้นที่ปก
ปกทรัพยากร) 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-มร.รพ. 

366,424 พื้นที่ 50 ไร  50,000 พื้นที ่50 ไร  50,000 พื้นที่ 50 ไร  50,000 พื้นที่ 50 ไร  50,000 พื้นที่ 50 ไร   

F1A1 4. การสำรวจ ทำรหัส
พิกัด ชะมวงและ
ทรัพยากรกายภาพในแต
ละป 
 ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร 
(ชะมวง) 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

  5,000 จำนวนพื้นที ่50  
ไร ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร 
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

5,000 จำนวนพื้นที ่50 ไร 
ระบุชนิดและจำนวน
ทรัพยากร ที่จะ
ดำเนินการในแตละป 

5,000 จำนวนพื้นที ่50 
ไร ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร 
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

5,000 จำนวนพื้นที ่50  
ไร ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร 
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

 

F1A1 5. พัฒนาฐานการเรียนรู
ชะมวงในเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติใหกับ
นักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชนใกลเคียง (ชะมวง) 
 
 
 
 

 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. มร.รพ. 

  5,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปา 1 เสนทาง 

5,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปา 1 เสนทาง 

5,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปา 1 เสนทาง 

5,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปา 1 เสนทาง 
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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 

F1A1 6. การสำรวจความ
หลากหลายของหิ่งหอย
ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร 
(หิ่งหอย) 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. มร.รพ. 

  6,000 จำนวนพื้นที ่50 ไร 
ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร 
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

       

F1A1 7. เก็บขอมูลปจจยัทาง
กายภาพที่เกี่ยวของกับ
หิ่งหอยในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร (หิ่งหอย) 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. มร.รพ. 

  6,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปา 1 เสนทาง 

       

 รวม  7  โครงการ  1,366,424  202,000  190,000  190,000  190,000   

F1A2 1. การสำรวจความ
หลากหลายของเห็ดรา 
(เห็ดรา) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม.ของหนวยงานฯ 

1,164,404 อุทยานแหงชาติ
น้ำตกพล้ิว อำเภอ
แหลมสิงห จังหวัด
จันทบุรี  

200,000 อำเภออื่น ๆ ใน 
จังหวัดจันทบุรี  

200,000 อำเภออื่น ๆ ใน 
จังหวัดจันทบุรี  

200,000 อำเภออื่น ๆ ใน 
จังหวัดจันทบุรี 

200,000 อำเภออื่น ๆ ใน 
จังหวัดจันทบุรี 
และจังหวัด
ใกลเคียง  

พ้ืนที่สำรวจในแตละ
อำเภอไมซ้ำกัน  

F1A2 2. การสํารวจความ
หลากหลายของไลเคน  
(เห็ดรา) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

552,200 อุทยานแหงชาติ
น้ำตกพล้ิว อำเภอ
แหลมสิงห จังหวัด
จันทบุรี  

500,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ 500,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ 500,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ 500,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ โครงการยอยภายใตการ
ดำเนนิงานของโครงการ 
อพ.สธ.-มร.รพ. 

F1A2 3. การสำรวจทรัพยากร
ภูมิปญญาในการนำเห็ดมา
ทำอาหาร สมุนไพร หรือ
นำมาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑชุมชน (เห็ดรา) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

  50,000 อำเภออื่น ๆ ใน 
จังหวัดจันทบุรี  

50,000 อำเภออื่น ๆ ใน 
จังหวัดจันทบุรี  

50,000 อำเภออื่น ๆ ใน 
จังหวัดจันทบุรี  

50,000 อำเภออื่น ๆ ใน 
จังหวัดจันทบุรี 
และจังหวัด
ใกลเคียง  

พ้ืนที่สำรวจในแตละ
อำเภอไมซ้ำกัน 

F1A2 4. การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ ของ
ชะมวง (ชะมวง) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

  50,000 อำเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี  

50,000 อำเภอแกงหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี 

50,000 อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 

50,000 อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี 

เปนคนละพ้ืนที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 5. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น: 
การนำชะมวงมาทำอาหาร 
และเปนสมุนไพร (ชะมวง) 

พื้นที่ โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม.ของ
หนวยงานฯ  

  10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เปนคนละพ้ืนที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 6. การสำรวจเก็บรวบรวม ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง   50,000 เกาะหมาก จ. 50,000 ต.บอเวฬุ อ.ขลุง จ. 50,000 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลม 50,000 ต.แหลมงอบ อ. เปนคนละพื้นที่กับ
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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 

พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ ของปูใน
ระบบนิเวศบนบก ชายฝง 
และพื้นที่เกาะแกงในเขต
พื้นที่จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด (ปู) 

จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

ตราด จันทบุรี งอบ จ.ตราด แหลมงอบ จ.
จันทบุรี 

กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 7. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น: 
วิถีชุมชนของชาวประมง 
และการทำเมนูอาหารจาก
ปู ตลอดจนโรคที่เกิดจากป ู
เชน พยาธิใบไมในปอด 
(ปู) 

พื้นที่ โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม.ของ
หนวยงานฯ  

  10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 8. การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ ของ
ปะการังในระบบนิเวศ
ชายฝง และพื้นที่เกาะแกง
ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
และจังหวัดตราด 
(ปะการัง) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

  50,000 เกาะนมสาว 
จังหวัดจันทบุรี 

50,000 เกาะกูด จ.ตราด 50,000 เกาะหมาก จ.ตราด 50,000 เกาะไมซ้ี จ.ตราด เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 9. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น: 
วิถีชุมชนที่พึ่งพาปะการัง
ในการทำประมง และการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน 
(ปะการัง) 

พื้นที่ โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม.ของ
หนวยงานฯ  

  10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 10. การสำรวจเกบ็
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (ปลา) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม.ของหนวยงานฯ 

   50,000 อำเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี  

50,000 อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี 

50,000 อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 

50,000 อำเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี  

เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 11. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น 
(ปลา) 

พื้นที่ โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม.ของ
หนวยงานฯ  

   10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 



หนา 802                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. 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 

F1A2 12. การสำรวจเกบ็
รวบรวมพันธุกรรม
สาหราย  
(แพลงกตอน) และพรรณ
ไมน้ำ  (สาหรายและ
พรรณไมน้ำ) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตาง ๆ ภายในรัศมี 
50 กม.  

495,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ 300,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ 300,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ 300,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ 300,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที่  1  
ดำเนินงานรวมกับ 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น/สถานศึกษาที่
รวมสนองพระราชดำริ
ในงาน อพ.สธ. 

F1A2 13. การศึกษา
สภาพแวดลอมที่เกีย่วของ
กับการแพรกระจายของ
สาหรายและพรรณไมน้ำ 
(สาหรายและพรรณไมน้ำ) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตาง ๆ ภายในรัศมี 
50 กม.  

   250,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ 250,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ 250,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ 250,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที่  1  
ดำเนินงานรวมกับ 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น/สถานศึกษาที่
รวมสนองพระราชดำริ
ในงาน อพ.สธ. 

F1A2 14. การสำรวจเกบ็
รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น 
(สาหรายและพรรณไมน้ำ) 

พื้นที่อบต./เทศบาลตำบล
ที่รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ภายในรัศมี 50 
กม. ของหนวยงาน 

   100,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

100,000 1. ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น2. 
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

100,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น2. 
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

100,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที่ 1 และ 3 

F1A2 15. การสำรวจเกบ็
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (กลวยไม) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

   30,000 อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 

30,000 อำเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี  

30,000 อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี 

  กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 16. การสำรวจและบันทึก
พิกัดแหลงประชากรของ
หิ่งหอยในพื้นที่ปาชายเลน 
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
(หิ่งหอย) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

   10,000 ตำบลวันยาว 
อำเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี  

      เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 17. เก็บรวบรวมขอมูลทาง
กายภาพของแหลงอาศัย
ของหิ่งหอย เชน อุณหภูม ิ
ความชื้น ปริมาณน้ำฝน
ความเขมแสง คุณภาพนำ้
ผิวดิน คุณสมบัติทาง
กายภาพของดิน (หิ่งหอย) 

พื้นที่ โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม.ของ
หนวยงานฯ  

 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

60,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

      เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 18. เก็บรวบรวมขอมูลทาง พื้นที่ โรงเรียน อบต./  1. ไดองคความรู 60,000 1. ไดองคความรู       เปนคนละพื้นที่กับ



แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 803 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ชีวภาพของแหลงอาศัย
ของหิ่งหอย เชน ชนิดของ
พืชอาศัย ชนิดของหอยที่
เปนอาหารของหนอน
หิ่งหอย (หิ่งหอย) 

เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม.ของ
หนวยงานฯ  

ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 19. การสำรวจเกบ็
รวบรวมขอมูลเชิง
ประวัติศาสตร ภูมิปญญา 
และการนำหิ่งหอยมาใช
ประโยชน (หิ่งหอย) 

พื้นที่ โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม.ของ
หนวยงานฯ  

 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

50,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

      เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 20. สำรวจกก-ปอ บันทึก
ขอมูลพิกัดภูมิศาสตรใน
ทองถิ่นเปาหมาย ไดแก 
ชุมชนบางสระเกา ชุมชน
เสม็ดงาม ชุมชนบางกะจะ 
ชุมชนเกาะขวาง และ 
ชุมชนหลังวัดโรมัน (กก/ 
ปอ) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

70,000 ชุมชนบางสระเกา 
ชุมชนเสม็ดงาม  

70,000 ชุมชนบางกะจะ  70,000 ชุมชนเกาะขวาง 
ชุมชนหลังวัดโรมัน 

    โครงการยอยภายใตการ
ดำเนินงานของโครงการ 
อพ.สธ.-มร.รพ. 

F1A2 21. การสำรวจความ
หลากหลายของชันโรงใน
พื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
(ชันโรง/ ผ้ึง) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

50,000 อำเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี  

50,000 อำเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี  

50,000 อำเภอแกงหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี 

50,000 อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 

50,000 อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี 

  

F1A2 22. การสำรวจแหลงที่อยู
อาศัยของชันโรง (ชันโรง/ 
ผ้ึง) 

พื้นที่ โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม.ของ
หนวยงานฯ  

50,000 อำเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี  

50,000 อำเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี  

50,000 อำเภอแกงหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี 

50,000 อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 

50,000 อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี 

  

F1A2 23. การสำรวจจำนวนผู
เล้ียง และการดำเนินการ
ดานชันโรงในจังหวัด
จันทบุรี  (ชันโรง/ ผ้ึง) 

พื้นที่ โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม.ของ
หนวยงานฯ  

50,000 อำเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี  

50,000 อำเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี  

50,000 อำเภอแกงหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี 

50,000 อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 

50,000 อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี 

  

F1A2 24. สำรวจกาแฟ บันทึก
ขอมูลพิกัดภูมิศาสตรใน
ทองถิ่นเปาหมาย ไดแก 
ชุมชนบานคลองลาว  

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. 

  70,000 ชุมชนบานคลอง
ลาว 

70,000 ชุมชนบานคลองลาว 70,000  ชุมชนบานคลอง
ลาว  

 70,000   ชุมชนบานวังหิน  โครงการยอยภายใตการ
ดำเนินงานของโครงการ 
อพ.สธ.-มร.รพ. 



หนา 804                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. 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 

ชุมชนบานวังหิน  ชุมชน
บานหนองสีงา  หนองคลา  
และชุมชนหลังวัดบานแกว 
(กาแฟ) 

ของ หนวยงานฯ 

F1A2 25. การรวบรวมองค
ความรูเกี่ยวกับการปลูก
กาแฟสายพันธุอาราบิกา
และโรบัสดา  ในพื้นที่
ชุมชนบานคลองลาว 
ชุมชนบานวังหิน  ชุมชน
บานหนองสีงา หนองคลา
และชุมชนหลังวัดเขาแกว 
(กาแฟ) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. 
ของ หนวยงานฯ 

    50,000 ชุมชนบานคลองลาว  
บานวังหิน 

50,000 ชุมชนบานคลอง
ลาว  บานวังหิน 

50,000 ชุมชนบานวังหิน  
หนองคลา 

โครงการยอยภายใตการ
ดำเนินงานของโครงการ 
อพ.สธ.-มร.รพ. 

F1A2 26. การรวบรวมภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวของ ตงแตดาน
ประวัติศาสตรของการ
ปลุกกาแฟจันทบูร  การ
พัฒนาสายพันธุ  การ
เปล่ียนแปลงจากการปลูก
กาแฟในอดีตจนถึงปจจุบัน 
และบันทึกขอมูลพิกัด
ภูมิศาสตร (กาแฟ) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

    70,000 ชุมชนบานคลองลาว 70,000 ชุมชนบานคลอง
ลาว  บานวังหิน 

70,000 ชุมชนบานหนองสี
งา  หนองคลา 

โครงการยอยภายใตการ
ดำเนินงานของโครงการ 
อพ.สธ.-มร.รพ. 

F1A2 27. การสำรวจและบันทึก
พิกัดไมวงศยางในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่
อื่น ๆ ในเขตใกลเคียง 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

    100,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

100,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

100,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

พื้นที่สำรวจในแตละ
อำเภอไมซ้ำกัน  

F1A2 28. เก็บรวบรวมขอมูลทาง
กายภาพของไมวงศยาง 
เชน การเจริญเติบโต 
ความชื้น แสง ดิน 
อุณหภูมิ การเพาะเมล็ด 
การเขตกรรม 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

    50,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

50,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

50,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

พื้นที่สำรวจในแตละ
อำเภอไมซ้ำกัน 

F1A2 29. การสำรวจเห็ดหรือ
ส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ในพื้นที่
ปลูกยางนา หรือตะเคียน 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 

    50,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ 50,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ 50,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ โครงการยอยภายใตการ
ดำเนินงานของโครงการ 
อพ.สธ.-มร.รพ. 
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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 

จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่
อื่น ๆ ในเขตใกลเคียง (ไม
วงศยาง) 

50 กม. ของหนวยงานฯ 

F1A2 30. การสำรวจเกบ็
รวบรวมขอมูลเชิง
ประวัติศาสตร ภูมิปญญา 
และการนำมาใชประโยชน 
ของไมวงศยาง (ไมวงศ
ยาง) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

    50,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

50,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

50,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

พื้นที่สำรวจในแตละ
อำเภอไมซ้ำกัน 

F1A2 31. การเก็บรวบรวมเมล็ด
พันธุไมวงศยางเพื่อการ
เพาะปลูก (ไมวงศยาง) 

      30,000   30,000   30,000     

F1A2 32. การสำรวจเกบ็
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ ของกระวาน 
(กระวาน) 

   50,000 อำเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี  

      เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 33. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น: 
การนำกระวานมา
ทำอาหาร และเปน
สมุนไพร (กระวาน) 

  1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 34. การสำรวจเกบ็
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ ของสละ ระกำ 
(สละ/ ระกำ) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

    50,000 อำเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี  

50,000 อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 

50,000 อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี 

  

F1A2 35. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น: 
การนำสละ ระกำมา
ทำอาหาร และเปน
สมุนไพร (สละ/ ระกำ) 

พื้นที่ โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม.ของ
หนวยงานฯ  

    20,000 1. ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

20,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

20,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  

F1A2 36. การสำรวจ เก็บ
รวบรวม และบันทึกพิกัด
เรวชนิดตาง ๆ ในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

    200,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

200,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

200,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

พื้นที่สำรวจในแตละ
อำเภอไมซ้ำกัน  
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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 

อื่น ๆ ในเขตใกลเคียง (เรว
หอม) 

F1A2 37. เก็บรวบรวมขอมูลทาง
กายภาพของเรวหอม เชน 
ความชื้น แสง ดิน 
อุณหภูมิ การเพาะ
ขยายพันธุ (เรวหอม) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

    50,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

50,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

50,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

พื้นที่สำรวจในแตละ
อำเภอไมซ้ำกัน 

F1A2 38. การสำรวจเกบ็
รวบรวมภูมิปญญา และ
การนำมาใชประโยชน 
ของเรวหอม (เรวหอม) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

    100,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ 100,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ 100,000 อยางนอย 1 พื้นที ่ โครงการยอยภายใตการ
ดำเนินงานของโครงการ 
อพ.สธ.-มร.รพ. 

F1A2 39. การเก็บรวบรวมเรว
ชนิดตาง ๆ (เรวหอม) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

    50,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

50,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

50,000 อำเภอ ใน จังหวัด
จันทบุรี  

พื้นที่สำรวจในแตละ
อำเภอไมซ้ำกัน 

F1A2 40. การสำรวจและบันทึก
พิกัดทุเรียนในจังหวัด
จันทบุรี 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

  1,010,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร ( อ.แกง
หางแมว จ.จันทบุรี   

1,330,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร ( อ.ทาใหม 
จ.จันทบุรี 

1,250,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร ( อ.ขลุง 
จ.จันทบุรี  

910,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร ( อ.เมือง 
จ.จันทบุรี  

เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

  รวม  40  โครงการ  2,431,604  3,210,000  4,170,000  4,020,000  3,650,000   
F1A3 1. งานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร  (พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร) 

พื้นที่ปลูกรักษา 6 ไร 
ภายในพื้นทีป่กปก
ทรัพยากร อพ.สธ.-มร.รพ. 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
อยางนอย 1 ชนิด 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
อยางนอย 1 ชนิด 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
อยางนอย 1 ชนิด 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
อยางนอย 1 ชนิด 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
อยางนอย 1 ชนิด 

สามารถนำทรัพยากรที่
ไดจากการสำรวจและ
รวบรวมในกิจกรรมที ่2 
มาดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3   

F1A3 2. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมและเพาะพันธุ
เห็ดทองถิ่นที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร (เห็ดรา) 

พื้นที่ปลูกรักษา จำนวน
พื้นที่อยางนอย 1 พื้นที ่

 จำนวนเปาหมาย 
เพาะพันธุเห็ดอยาง
นอย 1 ชนิด 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
เพาะพันธุเห็ด
อยางนอย 1 ชนิด 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
เพาะพันธุเห็ดอยาง
นอย 1 ชนิด 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
เพาะพันธุเห็ดอยาง
นอย 1 ชนิด 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
เพาะพันธุเห็ดอยาง
นอย 1 ชนิด 

สามารถนำทรัพยากรที่
ไดจากการสำรวจและ
รวบรวมในกิจกรรมที่ 2 
มาดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3   

F1A3 3. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมชะมวงที่ได
จากการสำรวจเก็บ
รวบรวมมาปลูกในพื้นที่
ปลูกรักษาภายใน
มหาวิทยาลัย (ชะมวง) 

พื้นที่ปลูกรักษา จำนวน
พื้นที่ 5 ไร 

  20,000 จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 10  
ตัวอยาง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

สามารถนำทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจและรวบรวมใน
กิจกรรมที่ 1 และ 
2 มาดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3   
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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 4. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 
(ปะการัง) 

พื้นที่ปลูกรักษา จำนวน
พื้นที่ 5 ไร 

  50,000 จำนวนเปาหมาย 
100  
ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
100  
ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
100  
ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
100  
ตัวอยาง 

สามารถนำทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจและรวบรวมใน
กิจกรรมที่ 1 และ 
2 มาดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3   

F1A3 5. งานเก็บรักษาพันธุ
ปลาที่ไดจากการสำรวจ 
เก็บรวบรวมทรัพยากร 
(ปลา) 

พื้นที่ จำนวนพื้นที ่2 ไร    20,000 จำนวนเปาหมาย 
10  
ตัวอยาง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 10  
ตัวอยาง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 10  
ตัวอยาง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 
10  
ตัวอยาง 

สามารถนำทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจาก
การสำรวจและ
รวบรวมในกิจกรรมที่ 
1 และ 2 มา
ดำเนินงานในกิจกรรม
ที่ 3   

F1A3 6. การปลูกรักษาและ
เพาะขยายตนพันธุกรรม
พืช ไดแก สาหรายและ
พรรณไมน้ำ (สาหราย
และพรรณไมน้ำ) 

บริเวณเพาะขยายพันธุพืช
ในสวนใชประโยชนของ
พื้นที่ปกปกพันธกุรรมพืช 
พื้นที่ประมาณ 3 ไร พื้นที่
ของหนวยงานรวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ.ใน
ทองถิ่น และแปลง
รวบรวมพันธุ 

  50,000 อยางนอย 1,000 
ตน 

50,000 อยางนอย 1,000 
ตน 

50,000 อยางนอย 1,000 
ตน 

50,000 อยางนอย 1,000 
ตน 

 เปนตนพันธุกรรมที่
ไดจาก F1A2 

F1A3 7. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 
ปลูกรักษาในพื้นที่เกบ็
รักษาภายใน
มหาวิทยาลัย และเกบ็
รักษาพันธุกรรมในสภาพ
ปลอดเชื้อ(กลวยไม) 

พื้นที่ปลูกรักษา จำนวน
พื้นที่ 5 ไร 

50,000 จำนวนเปาหมาย 2  
ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
2 ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 2  
ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 2  
ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 2  
ตัวอยาง 

สามารถนำทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจาก
การสำรวจและ
รวบรวมในกิจกรรมที่ 
1 และ 
2 มาดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3   

F1A3 8. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 
ปลูกรักษาในพื้นทีภ่ายใน
มหาวิทยาลัย เก็บรักษา
ในสภาพปลอดเชื้อใน
รูปแบบตางๆ เก็บรักษา

พื้นที่ปลูกรักษา จำนวน
พื้นที่.2 ไร 

   50,000 จำนวนเปาหมาย 
10  
ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 10  
ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
10  
ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
10  
ตัวอยาง 

สามารถนำทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจาก
การสำรวจและ
รวบรวมในกิจกรรมที่ 
1 และ 
2 มาดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3   
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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 

เมล็ดพันธุ (เนตรมวง) 

F1A3  9. สรางแหลงรวบรวม
พันธุกรรมกก-ปอ โดย
รวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและโรงเรียน
ที่สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร พื้นที่
มหาวิทยาลัย และพื้นที่
ชุมชนเปาหมาย ชุมชน
บางสระเกา  ชุมชนบาง
กะจะ  (กก/ ปอ) 

พื้นที่ปลูกรักษา จำนวน
พื้นที่อยางนอย 3 พื้นที ่

50,000 พื้นที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี 

50,000 ชุมชนบางสระเกา  50,000 ชุมชนบางกะจะ        สามารถนำทรัพยากร
ที่ไดจากการสำรวจ
และรวบรวมใน
กิจกรรมที่ 2 มา
ดำเนินงานในกิจกรรม
ที่ 3   

F1A3 10. สรางแหลงรวบรวม
สายพันธุกาแฟ โดย
รวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและโรงเรียน
ที่สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร พื้นที่
มหาวิทยาลัย และพื้นที่
ชุมชนเปาหมาย ชุมชน
บานคลองลาว  ชุมชน
บานวังหิน  ชุมชนบาน
หนองสีงา หนองคลา 
และ ชุมชนหลังวัดเขา
แกว พรอมระบแุละ
บันทึกขอมูลพกิัดทาง
ภูมิศาสตร (กาแฟ) 

พื้นที่ปลูกรักษา จำนวน
พื้นที่อยางนอย 10 พื้นที ่

  50,000 ชุมชนบานคลอง
ลาว และชุมชน
บานวังหิน 

50,000 ชุมชนบานคลองลาว 
และชุมชนบานวังหิน 

50,000 ชุมชนบานหนองสี
งา 

50,000 ชุมชนหลังวัดเขา
แกว และในพื้นที่
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรำไพพรรณี 

สามารถนำทรัพยากร
ที่ไดจากการสำรวจ
และรวบรวมใน
กิจกรรมที่ 2 มา
ดำเนินงานในกิจกรรม
ที่ 3   
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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 11. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมไมวงศยางที่ได
จากการสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร 

พื้นที่ปลูกรักษา จำนวน
พื้นที่อยางนอย 1 พื้นที ่

    50,000 จำนวนเปาหมาย 
อยางนอย 1 ชนิด 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
อยางนอย 1 ชนิด 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
อยางนอย 1 ชนิด 

สามารถนำทรัพยากร
ที่ไดจากการสำรวจ
และรวบรวมใน
กิจกรรมที่ 2 มา
ดำเนินงานในกิจกรรม
ที่ 3   

F1A3 12. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมกระวานที่ได
จากการสำรวจเก็บ
รวบรวมมาปลูกในพื้นที่
ปลูกรักษาภายใน
มหาวิทยาลัย (กระวาน) 

พื้นที่ปลูกรักษา จำนวน
พื้นที่..5...ไร 

  20,000 จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 10  
ตัวอยาง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

สามารถนำทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจาก
การสำรวจและ
รวบรวมในกิจกรรมที่ 
1 และ 
2 มาดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3   

F1A3 13. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมเรวที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร (เรวหอม) 

พื้นที่ปลูกรักษา จำนวน
พื้นที่อยางนอย 1 พื้นที ่

    50,000 จำนวนเปาหมาย  1 
ชนิด 

50,000 จำนวนเปาหมาย  1 
ชนิด 

50,000 จำนวนเปาหมาย  
1 ชนิด 

สามารถนำทรัพยากร
ที่ไดจากการสำรวจ
และรวบรวมใน
กิจกรรมที่ 2 มา
ดำเนินงานในกิจกรรม
ที่ 3   

F1A3 14. ขยายพันธุทุเรียน
และสรางแหลงรวบรวม
พันธุทุเรียนในทองถิ่น 

พื้นที่ปลูกรักษา จำนวน
พื้นที่ 40 ไร พื้นที่ศูนย
เรียนรูแกงหางแมว ต.แกง
หางแมว อ.แกงหางแมว 
จ.จันทบุรี 

 จำนวนเปาหมาย 
1,000 ตน 
ตัวอยาง ไดคุณ
ลักษณพิเศษของ
ทุเรียนในพื้นที่ เพื่อ
กำหนดเปนทุเรียน 
GI 

200,000 จำนวนเปาหมาย รู
ปจจัยการ
เจริญเติบโต  
ตัวอยาง  
โรคแมลง ความ
ตองการธาตุ
อาหาร 

200,000 จำนวนเปาหมาย รู
ปจจัยการ
เจริญเติบโต  
ตัวอยาง  
โรคแมลง ความ
ตองการธาตุอาหาร 

200,000 จำนวนเปาหมาย รู
ปจจัยการ
เจริญเติบโต  
ตัวอยาง  
โรคแมลง ความ
ตองการธาตุอาหาร 

200,000 ศึกษาการเพิ่ม
ปริมาณและ
ผลผลิตทุเรียน 

สามารถนำทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจาก
การสำรวจและ
รวบรวมในกิจกรรมที่ 
1 และ 
2 มาดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3   

  รวม  14  โครงการ  150,000  660,000  760,000  710,000  710,000   
F2A4 1. การศึกษาขอมูล

สัณฐาน สรีรวิทยา 
ชีววิทยาโมเลกุล และ
นิเวศวิทยาของเห็ดรา 
(เห็ดรา) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: อ.
แกงหางแมว หรืออำเภอ
อื่น ๆ ใน จ.จันทบุรี หรือ
จังหวัดใกลเคียง 

200,000 พื้นที่ปกปกฯ รำไพ
พรรณี 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนา
ในดาน 
ตางๆ 

* ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกเห็ดราที่มี
ศักยภาพและนำมา
ทำงานวิจยัตอยอด โดย
นักวิจยัจากหลากหลาย
คณะเขามาทำงาน
บูรณาการ 
รวมกัน 

F2A4 2. การศึกษาสภาวะที่ ระบุพื้นที่ดำเนินการ:  เพื่ออนุรักษและใช 200,000 เพื่ออนุรักษและใช 200,000 เพื่ออนุรักษและใช 200,000 เพื่ออนุรักษและใช 200,000 เพื่ออนุรักษและใช   
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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 

เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของเห็ดรา 
(เห็ดรา) 

อพ.สธ.มร.รพ. ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

F2A4  3. สารสกัดจากเห็ดรา 
(เห็ดรา) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

  

F2A4 4. การแปรรูปเห็ดรา
เพื่อพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑชุมชน (เห็ด
รา) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ   

F2A4 5. การทำการตลาด 
วิเคราะหตนทุน ชองทาง
การตลาด (เห็ดรา) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

  เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

  
F2A4 6. ฐานขอมูลพันธกุรรม

และความหลากหลาย
ของเห็ดราทองถิ่น
จันทบุรี (เห็ดรา) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

200,000 พื้นที่ปกปกฯ รำไพ
พรรณี 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตางๆ 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตางๆ 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

F2A4/ F2A5 

F2A4 7. การวิจยัและพัฒนาเห็ด
ราเพื่อเปนสินคา GI (เห็ด
รา) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ   

F2A4 8. การออกแบบโลโก
ผลิตภัณฑเห็ดรา (เห็ดรา) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน   
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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 

ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

F2A4 9. กฎหมาย/ พรบ.การ
ใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
(เห็ดรา) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

  
F2A4 10. การพัฒนากอนเชื้อ

เห็ดเพื่อการคา (เห็ดรา) 
ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ   

F2A4 11. แผนงานวิจัยและ
อนุรักษชะมวง (15 
โครงการยอย)(ชะมวง)  
1. การศึกษาขอมูล
สัณฐาน สรีรวิทยา 
ชีววิทยาโมเลกุล และ
นิเวศวิทยาของชะมวง 
(คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) 
 2. การศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของชะมวง 
(คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย,ี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 3. สารสกัดจากชะมวง 
เชน สารสกัดตานเชื้อ
แบคทีเรีย รา ไวรัส และ
สารสกัดเพื่อการพัฒนา
เปนผลิตภัณฑชุมชน 
(คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย,ี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: อ.
เมือง อ.ทาใหม อ.แกงหาง
แมว อ.เขาคิชฌกูฏ  
อ.มะขาม อ.ขลุง  
จ.จันทบุรี 

600,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

* ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพ
และนำมาทำงานวิจยัตอ
ยอด โดยนักวิจัยจาก
หลากหลายคณะเขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 
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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 

 4. การศึกษาทางดาน
โภชนาการของชะมวง 
(คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) 
 5. การแปรรูปชะมวงเพื่อ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ชุมชน (คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ชะมวง เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน 
(คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย,ี คณะ
วิทยาการจัดการ) 
 7. การทำการตลาด 
วิเคราะหตนทุน ชองทาง
การตลาดของชะมวง 
(คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย,ี คณะ
วิทยาการจัดการ) 
 8. การศึกษาฐานขอมูล
พันธุกรรมของชะมวง 
(คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) 
 9. การวจิัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑจากชะมวงเพื่อ
เปนสินคา GI (คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย,ี คณะ
วิทยาการจัดการ) 
 10. การออกแบบโลโก
ผลิตภัณฑชะมวง (คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  
 11. กฎหมาย/พรบ.การ
ใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
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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 

(คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย,ี คณะ
นิติศาสตร) 
12. การจัดการเรียนรู
วงจรชีวิตของชะมวงกบั
การพัฒนาครูทองถิ่น 
(คณะครุศาสตร) 
13. เทคนิคการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อของชะมวง (คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 
14. การพัฒนาอาหาร
สุขภาพจากชะมวงเพื่อ
ผูสูงอายุ (คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย,ี คณะพยาบาล
ศาสตร 
15. การพัฒนาชาชะมวง
เพื่อสุขภาพ (คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) 
16. การศึกษาภูมิปญญา
ของชุมชนในการใช
ชะมวงเปนอาหาร และ
เปนสมุนไพรเพื่อรักษา
สุขภาพ 

F2A4 12. งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง 
ในดานตางๆ เชน ดาน
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
การเขตกรรม เปนตน ใน
หองปฏิบัติการ เชน ดาน

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
เกาะนมสาว อาวยาง อาว
กระทิง อ.แหลมสิงห อาว
คุงกระเบน หาดเจาหลาว 
หาดแหลมเสด็จ อ.ทาใหม  
บานเนินมณฑา ต.
กระแจะ อ.นายายอาม  
ต.บอเวฬุ อ.ขลุง  ต.
เขาคิชฌกูฏ อ.เขาคิชฌ
กูฏ จ.จันทบุรี ต.น้ำเชี่ยว  

   1,305,430  เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

* ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพ
และนำมาทำงานวิจยัตอ
ยอด โดยนักวิจัยจาก
หลากหลายคณะเขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 



หนา 814                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. 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 

โภชนาการ องคประกอบ 
เปนตน): โครงการวิจัย
และอนุรักษทรัพยากรป ู
(ปู) 

ต..แหลมงอบ ต.เกาะกูด 
ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด 
จ.ตราด 

F2A4 13. งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง 
ในดานตางๆ เชน ดาน
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
เปนตน ในหองปฏิบัติการ 
เชน ดานโภชนาการ 
องคประกอบ เปนตน): 
แผนงานวิจัยและอนุรักษ
ปะการัง (ปะการัง) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
เกาะนมสาว อาวยาง จ.
จันทบุรี เกาะกูด เกาะ
หมาก เกาะไมซ้ี อ.เกาะ
กูด จ.ตราด 

1,325,697 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

* ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพ
และนำมาทำงานวิจยัตอ
ยอด โดยนักวิจัยจาก
หลากหลายคณะเขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 

F2A4 14. แผนงานวิจัยและ
อนุรักษ 8 โครงการยอย  
1) การศึกษาขอมูล
สัณฐาน สรีรวิทยา 
ชีววิทยาโมเลกุล และ
นิเวศวิทยาของพันธุปลา
ทองถิ่นจันทบุรี  (คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย,ี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 
 2) การศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพันธุปลา
ทองถิ่นจันทบุรี (อ.ดร.
สราวุธ แสงสวางโชติ  
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 
 3) การเพาะเล้ียงพันธุ
ปลาทองถิ่นจันทบุรีเพื่อ
ใชประโยชนเปนปลา

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: อ.
เมือง อ.ทาใหม อ.แกงหาง
แมว อ.เขาคิชฌกูฏ อ.
มะขาม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

    350,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

350,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

350,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

350,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

* ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพ
และนำมาทำงานวิจยัตอ
ยอด โดยนักวิจัยจาก
หลากหลายคณะเขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 



แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 815 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สวยงาม (อ.ดร.สราวุธ 
แสงสวางโชติ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 
 4) การแปรรูปพันธุปลา
ทองถิ่นจันทบุรีเพื่อ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ชุมชน (ผศ.ดร.หยาดรุง 
สุววรณรัตน ) 
 5) การทำการตลาด 
วิเคราะหตนทุน ชองทาง
การตลาด (คณะ
วิทยาการจัดการ) 
 6) ฐานขอมูลพันธุกรรม
พันธุปลาทองถิ่นจันทบุรี
(คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) 

F2A4 15. การศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุสาหรายและ
พรรณไมน้ำ (สาหราย
และพรรณไมน้ำ) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพ
พรรณี 

495,000  งานวิจยัอยางนอย 
1 เร่ือง  

600,000  งานวิจยัอยางนอย 
2 เร่ือง  

600,000  งานวิจยัอยางนอย 2 
เร่ือง  

       เปนการศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุสาหรายและ
พืชน้ำทองถิ่นที่มี
ศักยภาพดานการผลิต
และชนิดพันธุหายาก 
ไดแก สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา ชวีวิทยา
โมเลกุล ลายพิมพดีเอ็น
เอ คุณคาทางโภชนาการ 
และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

F2A4 16. การศึกษาวิจัยการ
เพาะขยายพันธุ 
(สาหรายและพรรณไม
น้ำ) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพ
พรรณี 

  700,000  งานวิจยัอยางนอย 
2 เร่ือง  

600,000  งานวิจยัอยางนอย 2 
เร่ือง  

600,000  งานวิจยัอยางนอย 
3 เร่ือง  

600,000  งานวิจยัอยาง
นอย 3 เร่ือง  

เปนงานวิจัยเกีย่วกับการ
เพาะขยายพันธุสาหราย
และพรรณไมน้ำทองถิ่น
ที่มีศักยภาพดานการ
ผลิตเพื่อการคาและชนิด
พันธุหายาก 

F2A4 17. การศึกษาการใช
ประโยชน (สาหรายและ
พรรณไมน้ำ) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพ
พรรณี 

  400,000  งานวิจยัอยางนอย 
1 เร่ือง  

600,000  งานวิจยัอยางนอย 2 
เร่ือง  

600,000  งานวิจยัอยางนอย 
2 เร่ือง  

300,000  งานวิจยัอยาง
นอย 1 เร่ือง  

เปนงานวิจัยเกีย่วกับการ
ใชประโยชนสาหราย
และพรรณไมน้ำทองถิ่น
ที่มีศักยภาพและชนิด
พันธุที่หายาก 
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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 18. การออกแบบโลโก
ผลิตภัณฑ (สาหรายและ
พรรณไมน้ำ) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพ
พรรณี 

      50,000  โลโกอยางนอย 1 
โลโก  

  เปนงานวิจัยเกีย่วกับการ
ใชประโยชนสาหราย
และพรรณไมน้ำทองถิ่น
ที่มีศักยภาพจำหนาย
เพื่อการคา 

F2A4 19. แผนงานวิจัยและ
อนุรักษ  10 โครงการ
ยอย  
1) การศึกษาขอมูล
สัณฐาน สรีรวิทยา 
ชีววิทยาโมเลกุล และ
นิเวศวิทยาของกลวยไม
ทองถิ่นจันทบุรี  (คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย,ี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 
2) การศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของกลวยไม
ทองถิ่นจันทบุรี (ผศ.ดร.
พรพรรณ สุขุมพินิจ  
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 
3) สารสกัดจากกลวยไม
ทองถิ่นจันทบุรี (ผศ.ดร.
หยาดรุง สุวรรณรัตน 
คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร) 
 4) การแปรรูปกลวยไม
ทองถิ่นจันทบุรีเพื่อ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ชุมชน (รศ.ดร.วริศชนม 
นิลนนท ผศ.ดร.หยาดรุง 
สุววรณรัตน ผศ.สุพร 
สังขสุวรรณ และผศ กุล
พร พุทธมี) 
 5) การทำการตลาด 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ:  
อ.เมือง อ.ทาใหม อ.แกง
หางแมว อ.เขาคิชฌกฏู  
อ.มะขาม อ.ขลุง  
จ.จันทบุรี 

900,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

550,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

550,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

550,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

* ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพ
และนำมาทำงานวิจยัตอ
ยอด โดยนักวิจัยจาก
หลากหลายคณะเขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 
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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 

วิเคราะหตนทุน ชองทาง
การตลาด (คณะ
วิทยาการจัดการ) 
 6) ฐานขอมูลพันธุกรรม
กลวยไมทองถิ่นจันทบุรี
(คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) 
7) การออกแบบโลโก
ผลิตภัณฑกลวยไม
ทองถิ่นจันทบุรี (คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  
8) การพัฒนาชุด Kit 
สำหรับเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
เพื่อการอนุรักษกลวยไม
ทองถิ่นจันทบุรี ผศ.ดร.
พรพรรณ สุขุมพินิจ  
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 
(กลวยไม) 

F2A4 20. แผนงานวิจัยและ
อนุรักษ 9 โครงการยอย  
1) การศึกษาขอมูล
สัณฐาน สรีรวิทยา 
ชีววิทยาโมเลกุล และ
นิเวศวิทยาของเนตรมวง  
(คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย,ี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 
 2) การศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของเนตรมวง 
(ผศ.ดร.พรพรรณ สุขุม
พินิจ  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 
 3) สารสกัดจากเนตร
มวงเพื่อการใชประโยชน 
(ผศ.ดร.หยาดรุง สุวรรณ

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: อ.
เมือง อ.ทาใหม อ.แกงหาง
แมว อ.เขาคิชฌกูฏ อ.
มะขาม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

      
554,510  

เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

550,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

550,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

550,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

550,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

* ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพ
และนำมาทำงานวิจยัตอ
ยอด โดยนักวิจัยจาก
หลากหลายคณะเขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 



หนา 818                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. 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 

รัตน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 
 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากเนตรมวง (รศ.ดร.ว
ริศชนม นิลนนท ผศ.ดร.
หยาดรุง สุววรณรัตน 
ผศ.สุพร สังขสุวรรณ 
และผศ กุลพร พุทธมี)  

F2A4 21. แผนงานวิจัยและ
อนุรักษหิ่งหอย  
(1 โครงการยอย) 
การศึกษารูปแบบแหลง
อาศัยที่เหมาะสมของ
หิ่งหอย เพือ่การจัดทำ
เปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศอยางยั่งยืน 
(หิ่งหอย) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

        50,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

50,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

  * ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพ
และนำมาทำงานวิจยัตอ
ยอด โดยนักวิจัยจาก
หลากหลายคณะเขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 

F2A4 22. การศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุกก-ปอ ที่
สำรวจและรวบรวมได
ดานสัณฐานวิทยา กาย
วิภาคศาสตร สรีรวิทยา  
ชีววิทยาการสืบพันธุ ชีว
โมเลกุล คุณคาทาง
โภชนาการ โรคและ
แมลง และ
สภาพแวดลอม  

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
ชุมชนบางสระเกา ชุมชน
เสม็ดงาม ชุมชนบางกะจะ 
ชุมชนเกาะขวาง และ 
ชุมชนหลังวัดโรมัน 

  500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ อยางนอย 1 
ชุมชน 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ อยางนอย 1 
ชุมชน 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ อยางนอย 1 
ชุมชน 

    

F2A4 23. การศึกษาการ
ขยายพันธุกก-ปอ ที่
สำรวจและรวบรวมได  

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ. มร.รพ. รวมกับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตางๆ 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตางๆ 

    

F2A4 24. การศึกษาวิจัยดาน
การเขตกรรมในผลผลิต 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ. มร.รพ. 

  100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
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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 

ตางๆ ตางๆ ตางๆ 

F2A4 25. การศึกษาตนทุนการ
ผลิตเส่ือกกและ
ผลิตภัณฑจากเส่ือกก 
การขนสงและจัด
จำหนาย 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ. มร.รพ. 

  100,000  "เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตาง ๆ อยางนอย 1 
ชุมชนตางๆ"  

100,000  "เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ อยางนอย 
1 ชุมชนตางๆ"  

100,000  เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ อยาง
นอย 1 ชุมชนตางๆ"  

  

  
F2A4 26. การศึกษาสุขภาวะ

ของผูประกอบอาชีพทอ
เส่ือ และภูมิปญญาการ
ทอเส่ือ 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

429,220 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ อยาง
นอย 1 ชุมชน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตาง ๆ อยางนอย 1 
ชุมชนตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ อยางนอย 
1 ชุมชนตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ อยาง
นอย 1 ชุมชนตางๆ 

  

  
F2A4 27. การศึกษาวิจัยการใช

ประโยชน-การแปรรูป
กก-ปอ การพัฒนา
ผลิตภัณฑเส่ือกก และ
การออกแบบ   โลโก 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

485,400 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ อยาง
นอย 1 ชุมชนตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตาง ๆ อยางนอย  
1 ชุมชน 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ อยางนอย 
1 ชุมชน 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ อยาง
นอย 1 ชุมชน 

  

  
F2A4 28. การศึกษาผลกระทบ

ดานส่ิงแวดลอมจากการ
ผลิตเส่ือกก 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

       
200,000  

เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตาง ๆ อยางนอย 1 
ชุมชน 

      
200,000  

เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ อยางนอย 
1 ชุมชน 

      
200,000  

เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ อยาง
นอย 1 ชุมชน 

  

  
F2A4 29. การศึกษาการพัฒนา

ผลิตภัณฑ/ เพิ่มมูลคา
จากชันโรง (ชันโรง/ ผ้ึง) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
จากชันโรง 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรจาก
ชันโรง 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
จากชันโรง 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
จากชันโรง 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรจาก
ชันโรง 

  

F2A4 30. การสรางเครือขาย
ดานชันโรง (ชันโรง/ ผ้ึง) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
จากชันโรง 

50,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรจาก
ชันโรง 

50,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
จากชันโรง 

50,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
จากชันโรง 

50,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรจาก
ชันโรง 

  

F2A4 31. การศึกษาดานตลาด
และธุรกิจชันโรง 
(ชันโรง/ ผ้ึง) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
จากชันโรง 

50,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรจาก

50,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
จากชันโรง 

50,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
จากชันโรง 

50,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรจาก

  



หนา 820                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. 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 

50 กม. ของหนวยงานฯ ชันโรง ชันโรง 

F2A4 32. การศึกษาลักษณะ
ประจำสายพันธุกาแฟ  
ทั้งอาราบิกา  โรบัสตา 
คุณลักษณะพิเศษของอา
ราบิกา เอฟ 7 ศึกษา
พื้นที่ของการปลูกรวมั้ง
สภาพแวดลอม (กาแฟ) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
ชุมชนบานคลองลาว  
ชุมชนบานวังหิน  ชุมชน
บานหนองสีงา  หนองคลา
และหลังวัดบานแกว 

  500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ อยางนอย 1 
ชุมชน 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ อยางนอย 1 
ชุมชน 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ อยางนอย 1 
ชุมชน 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ อยางนอย 1 
ชุมชน 

  

F2A4 33. การศึกษาการ
ขยายพันธุกาแฟอารา
บิกา ที่สำรวจและ
รวบรวมได (กาแฟ) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ. มร.รพ. รวมกับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

  

F2A4 34. การศึกษาวิจัยดาน
การเขตกรรมในผลผลิต 
(กาแฟ) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

  400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

  

F2A4 35. การศึกษาตนทุนการ
ปลูกกาแฟ  การแปรรูป
ผลิตภัณฑจากกาแฟ  
การจำหนาย (กาแฟ) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

  400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ   

F2A4 36. การศึกษาสุขภาวะ
ของผูประกอบการการ
ปลูกกาแฟ (กาแฟ) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

  100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ   

F2A4 37. การศึกษาวิจัยการใช
ประโยชนจากกาแฟ  
ผลผลิตจากกาแฟ  และ
การแปรรูปกาแฟ 
(กาแฟ) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

  200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ   

F2A4 38. การศึกษาผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอมจากการ
ปลูกกาแฟ (กาแฟ) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ.มร.รพ. 

  100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู   
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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 

การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

ดาน 
ตางๆ 

ดาน 
ตางๆ 

การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

F2A4 39. การศึกษาขอมูล
สัณฐาน กายวิภาค
ศาสตร สรีรวิทยา 
ชีววิทยาโมเลกุล และ
นิเวศวิทยาของไมวงศ
ยาง 

อำเภออื่น ๆ ใน  
จ.จันทบุรี หรือจังหวัด
ใกลเคียง 

    300,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

300,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

300,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

* ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกไมวงศยาง และ
นำมาทำงานวิจัยตอยอด 
โดยนักวิจัยจาก
หลากหลายคณะเขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 

F2A4 40. การศึกษาการเกิด
และการสรางชันของ
ตะเคียน 

อำเภออื่น ๆ ใน  
จ.จันทบุรี หรือจังหวัด
ใกลเคียง 

    100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

      

F2A4 41. การพัฒนาชัน
ตะเคียนเปนยาสมุนไพร 

อำเภออื่น ๆ ใน  
จ.จันทบุรี หรือจังหวัด
ใกลเคียง 

    100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

100,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

    

F2A4 42. กฎหมาย/พ.ร.บ.การ
ใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชวีภาพ  

อำเภออื่น ๆ ใน  
จ.จันทบุรี หรือจังหวัด
ใกลเคียง 

    10,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

    

  
F2A4 43. แผนงานวิจัยและ

อนุรักษกระวาน  
(14 โครงการยอย)  
1. การศึกษาขอมูล
สัณฐาน สรีรวิทยา 
ชีววิทยาโมเลกุล และ
นิเวศวิทยาของกระวาน 
2. การศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของกระวาน 
3. สารสกัดจากกระวาน 
เชน สารสกัดตานเชื้อ

ระบุพื้นที่ดำเนินการ:  
อ.โปงน้ำรอน และ 
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 

624,940 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

* ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพ
และนำมาทำงานวิจยัตอ
ยอด โดยนักวิจัยจาก
หลากหลายคณะเขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 



หนา 822                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. 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 

แบคทีเรีย รา ไวรัส และ
สารสกัดเพื่อการพัฒนา
เปนผลิตภัณฑชุมชน  
4. การศึกษาทางดาน
โภชนาการของกระวาน  
5. การแปรรูปกระวาน
เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ชุมชน  
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ
กระวาน เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน   
7. การทำการตลาด 
วิเคราะหตนทุน ชองทาง
การตลาดของกระวาน  
8. การศึกษาฐานขอมูล
พันธุกรรมของกระวาน  
9. การวิจยัและพัฒนา
ผลิตภัณฑจากกระวาน
เพื่อเปนสินคา GI   
10. การออกแบบโลโก
ผลิตภัณฑกระวาน  
11. กฎหมาย/พรบ.การ
ใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชวีภาพ  
12. การจัดการเรียนรู
วงจรชีวิตของกระวานกบั
การพัฒนาครูทองถิ่น  
13. เทคนิคการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อของ
กระวาน  
14. การพัฒนาอาหาร
สุขภาพจากกระวานเพื่อ
ผูสูงอายุ  

F2A4 44. งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม (การศึกษา

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

  500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ

* ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพ
และนำมาทำงานวิจยัตอ
ยอด โดยนักวิจัยจาก
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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 

ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง 
ในดานตางๆ เชน ดาน
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
การเขตกรรม เปนตน ใน
หองปฏิบัติการ เชน ดาน
โภชนาการ องคประกอบ 
เปนตน): แผนงานวิจัย
และอนุรักษสละ ระกำ 
(สละ/ ระกำ) 

พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

ตางๆ ตางๆ พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

หลากหลายคณะเขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 

F2A4 45. การศึกษาขอมูล
สัณฐาน กายวิภาค
ศาสตร สรีรวิทยา 
ชีววิทยาโมเลกุล และ
นิเวศวิทยาของเรวหอม 
(เรวหอม) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ:  
อ.แกงหางแมว หรือ
อำเภออื่น ๆ ใน  
จ.จันทบุรี หรือจังหวัด
ใกลเคียง 

 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตางๆ 

300,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

300,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตางๆ 

300,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตางๆ 

300,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

* ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกเห็ดราที่มี
ศักยภาพและนำมา
ทำงานวิจยัตอยอด โดย
นักวิจยัจากหลากหลาย
คณะเขามาทำงานบูรณา
การรวมกัน 

F2A4 46. ศึกษาสารสกัดจาก
เรว (เรวหอม) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ .มร.รพ. 

  200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

       

F2A4 47. เรวกับสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ (เรวหอม) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ. มร.รพ. 

      400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตางๆ 

   

F2A4 48. การพัฒนาการแปร
รูปอาหาร และผลิตภัณฑ
จากเรว (เรวหอม) และ
ภูมิปญญาการใช
ประโยชนจากเรวหอม 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ: 
อพ.สธ. มร.รพ. 

404,670 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนาใน
ดานตางๆ 

      400,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรนำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ   

F2A4 49. การศึกษาทุเรียน
ทองถิ่นจันทบุรีเพื่อเปน
สินคา GI 

พื้นที่ทำการเพาะปลูก
ทุเรียนภายในจังหวัด
จันทบุรี ทั้งหมด 10 
อำเภอ 

200,000 พื้นที่ทำการ
เพาะปลูกทุเรียน  
อ.เมืองจันทบุรี     
อ.แหลมสิงห 

200,000 พื้นที่ทำการ
เพาะปลูกทุเรียน  
อ.มะขาม อ.ขุลง 

 200,000 พื้นที่ทำการเพาะปลูก
ทุเรียน อ.โปงน้ำรอน     
อ.สอยดาว 

 200,000 พื้นที่ทำการ
เพาะปลูกทุเรียน  
อ.ทาใหม      
อ.เขาคิชฌกูฏ 

200,000 พื้นที่ทำการ
เพาะปลูกทุเรียน 
อ.นายายอาม     
อ.แกงหางแมว 

 

  รวม  49  โครงการ  8,024,867  11,650,000    12,110,000  11,850,000  9,9,00,000   
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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 

F2A5 1. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.-มร.
รพ.  (พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ.-มร.รพ. 

50,000 จำนวนขอมูลอยาง
นอย 1 ขอมูล 

50,000 จำนวนขอมูลอยาง
นอย 1 ขอมูล 

50,000 จำนวนขอมูลอยาง
นอย 1 ขอมูล 

50,000 จำนวนขอมูลอยาง
นอย 1 ขอมูล 

50,000 จำนวนขอมูลอยาง
นอย 1 ขอมูล 

ขอมูลที่ได รวบรวม
มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

F2A5 2. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลเห็ดราทองถิ่น 
อพ.สธ.-หนวยงานฯ อาทิ
เชน 
- ฐานขอมูลความ
หลากหลายเห็ดราทองถิ่น 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพที่มีผลตอการ
เจริญของเห็ดราทองถิ่น 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
เชน การทำอาหารและ
การนำมาใชเปนสมุนไพร 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 
(เห็ดรา) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

  1) ฐานขอมูลความ
หลากหลายของเห็ด
ราทองถิ่น 1 
ฐานขอมูล  
2) ฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ
ในพื้นที่เปาหมาย 1 
ฐานขอมูล  
3)  ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 1 
ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของเห็ด
ราเพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของเห็ดรา
เพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของเห็ด
ราเพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของเห็ด
ราเพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

ขอมูลที่ได รวบรวม
มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 2-4 

F2A5 3. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลชะมวง 
อพ.สธ.-หนวยงานฯ อาทิ
เชน 
- ฐานขอมูลความ
หลากหลายของ
พันธุกรรมชะมวง และพืช
สมุนไพรทองถิ่น 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพที่มีผลตอการ
เติบโตของชะมวง 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
เชน การทำอาหารและ

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

  50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของ
ชะมวงเพิ่มขึ้น 1 
ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของ
สมุนไพรทองถิ่น
เพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของ
สมุนไพรทองถิ่น
เพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรขอ
สมุนไพรทองถิ่น
เพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

ขอมูลที่ได รวบรวม
มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 



แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 825 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การนำมาใชเปนสมุนไพร 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 
(ชะมวง) 

F2A5 4. การพัฒนาแอพลิเคชัน
ในการใหความรูประโยชน
ของชะมวงตอสุขภาพ 
(ชะมวง) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

      50,000 1 ระบบ 50,000 1 ระบบ F2A4/ F2A5/ F3A8 

F2A5 5. การพัฒนาแอพลิเคชัน
ในการใหความรูเร่ืองปู ใน
ระบบนิเวศตางๆ  (ปู) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

          50,000 1 ระบบ  F2A4/ F2A5/ F3A8 

F2A5 6. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลปู อพ.สธ.- 
หนวยงานฯ อาทิเชน 
- ฐานขอมูลความ
หลากหลายของปู สังคม
ส่ิงมีชีวิตที่อยูรวมกันกับป ู 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพที่มีผลตอการ
ดำรงชีวิตของปูในระบบ
นิเวศตาง ๆ  
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
เชน วิถีชุมชนชาวประมง
ที่ประกอบอาชีพจบัปู 
เมนูอาหารจากป ู 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 
(ปู) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

  50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของปู
เพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของปู
เพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของปู
เพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของปู
เพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

ขอมูลที่ได รวบรวม
มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

F2A5 7. โครงการจัดทำ ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช   50,000 จำนวนฐานขอมูล 50,000 จำนวนฐานขอมูล 50,000 จำนวนฐานขอมูล 50,000 จำนวนฐานขอมูล ขอมูลที่ได รวบรวม



หนา 826                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. 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 

ฐานขอมูลปะการัง 
อพ.สธ.-หนวยงานฯ อาทิ
เชน 
- ฐานขอมูลความ
หลากหลายของปะการัง 
และ สังคมส่ิงมีชีวิตที่อยู
รวมกันกับปะการัง 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพที่มีผลตอการ
ดำรงชีวิตของปะการัง 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
เชน วิถีชุมชนชาวประมง
ที่พึ่งพาแนวปะการังใน
การทำประมง และการ
ทองเที่ยว 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 
(ปะการัง) 

อพ.สธ. - หนวยงานฯ ทรัพยากรของ
ปะการังเพิ่มขึ้น 1 
ฐาน 

ทรัพยากรของ
ปะการังเพิ่มขึ้น 1 
ฐาน 

ทรัพยากรของ
ปะการังเพิ่มขึ้น 1 
ฐาน 

ทรัพยากรของ
ปะการังเพิ่มขึ้น 1 
ฐาน 

มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

F2A5 8. การพัฒนาแอพลิเคชัน
ในการใหความรูเร่ือง
ปะการังในพื้นที่เปาหมาย
จังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดตราด (ปะการัง) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

      50,000 1 ระบบ 50,000 1 ระบบ  F2A4/ F2A5/ F3A8 

F2A5 9. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.-
หนวยงานฯอาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

      50,000 1) ฐานขอมูลความ
หลากหลายของ
ปลา 1 ฐานขอมูล 
2) ฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ
ในพื้นที่เปาหมาย 1 
ฐานขอมูล 3)  
ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 1 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรกลวยไม
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น 1 
ฐาน 

ขอมูลที่ได รวบรวม
มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 
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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 

- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 
(ปลา) 

ฐาน 

F2A5 10. การจัดทำฐานขอมูล
พันธุกรรมสาหรายและ
พรรณไมน้ำ (สาหราย
และพรรณไมน้ำ) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพ
พรรณี 

      50,000 จำนวนขอมูลอยาง
นอย 1 ฐานขอมูล 

  ฐานขอมูลพันธกุรรม
สาหรายและพรรณไม
น้ำ 

F2A5 11. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.-
หนวยงานฯอาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 
(กลวยไม) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

    50,000 1) ฐานขอมูลความ
หลากหลายของ
กลวยไมทองถิ่น 1 
ฐานขอมูล 2) 
ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพในพื้นที่
เปาหมาย 1 
ฐานขอมูล 3)  
ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 1 ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรกลวยไม
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น 1 
ฐาน 

  ขอมูลที่ได รวบรวม
มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

F2A5 12. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.-
หนวยงานฯอาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

  50,000 1) ฐานขอมูลความ
หลากหลายของ
เนตรมวง 1 
ฐานขอมูล  
2) ฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ
ในพื้นที่เปาหมาย 
1 ฐานขอมูล  
3)  ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 1 
ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรเนตรมวง
เพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

    ขอมูลที่ได รวบรวม
มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 



หนา 828                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. 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 

- ฯลฯ 
(เนตรมวง) 

F2A5 13. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลรูปแบบแหลง
อาศัย การกระจายพันธุ
และความชุกชุมของ
หิ่งหอย (หิ่งหอย) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

20,000 1) ฐานขอมูลมูล
รูปแบบแหลงอาศัย 
การกระจายพันธุ
และความชุกชุม
ของหิ่งหอย 

5,000 จำนวนฐานขอมูล
หิ่งหอยไดรับการ
พัฒนา 

5,000 จำนวนฐานขอมูล
หิ่งหอยไดรับการ
พัฒนา 

5,000 จำนวนฐานขอมูล
หิ่งหอยไดรับการ
พัฒนา 

5,000 จำนวนฐานขอมูล
หิ่งหอยไดรับการ
พัฒนา 

ขอมูลที่ได รวบรวม
มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

F2A5 14. การพัฒนาแอพลิเค
ชันสงเสริมการสำรวจ
ประชากรและแหลงอาศัย
ของหิ่งหอยโดยภาค
ประชาชน (หิ่งหอย) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

  50,000 ไดแอพลิเคชัน
สำหรับการสำรวจ
หิ่งหอยโดยภาค
ประชาชน 

20,000 แอพลิเคชันไดรับ
การพัฒนา 

    F2A4/ F2A5/ F3A8 

F2A5 15. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลกก-ปอ 
อพ.สธ.-หนวยงานฯ อาทิ
เชน 
- ฐานขอมูลความ
หลากหลายกก-ปอ 
- ฐานขอมูลผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอมการผลิต
เส่ือกก 
(กก/ ปอ) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

            50,000 ฐานขอมูลดาน
ชีววิทยา สัณฐาน
วิทยาของทรัพยากร
ของกก-ปอเพิ่ม 1 
ฐาน 

50,000 ฐานขอมูล
ผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอมจาก
การผลิตเส่ือกก 1 
ฐาน 

ขอมูลที่ได รวบรวม
มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 2-4 

F2A5 16. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลชันโรง (ชันโรง/ 
ผ้ึง) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

50,000 1) ฐานขอมูลของ
ชันโรง 

50,000 1) ฐานขอมูลของ
ชันโรง 

50,000 1) ฐานขอมูลของ
ชันโรง 

50,000 1) ฐานขอมูลของ
ชันโรง 

50,000 1) ฐานขอมูลของ
ชันโรง 

  

F2A5 17. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลกาแฟ อารา
บิกา และโรบัสตา 
อพ.สธ.-หนวยงานฯ อาทิ
เชน 
- ฐานขอมูลความ
หลากหลายดานกาแฟ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพที่มีผลตอการ
เจริญของกาแฟ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

  50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของสาย
พันธุกาแฟ เพิ่มขึ้น 
1 ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของกก-
ปอเพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของกาแฟ 
เพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของ
กาแฟเพิ่มขึ้น 1 
ฐาน 

ขอมูลที่ได รวบรวม
มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 2-4 
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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 

และภูมิปญญาทองถิ่น 
เชน การขายดอกกาแฟ 
การทำชากาแฟ 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 
(กาแฟ) 

F2A5 18. การจัดทำฐานขอมูล
ไมวงศยาง (ไมวงศยาง) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. -มร.รพ. 

      10,000 1 ฐาน 10,000 1 ฐาน ขอมูลที่ได รวบรวมมา
จากการดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 2-4 

F2A5 19. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลปู อพ.สธ.-
หนวยงานฯ อาทิเชน 
- ฐานขอมูลความ
หลากหลายของ
พันธุกรรมกระวาน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพที่มีผลตอการ
เติบโตของกระวาน 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
เชน การทำอาหารและ
การนำมาใชเปนสมุนไพร 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 
(กระวาน) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

50,000 1) ฐานขอมูลความ
หลากหลายของ
กระวาน และพืช
สมุนไพรทองถิ่น  1 
ฐานขอมูล  
2) ฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ
ในพื้นที่เปาหมาย 1 
ฐานขอมูล  
3)  ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 1 
ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของ
กระวานเพิ่มขึ้น 1 
ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของ
สมุนไพรทองถิ่น
เพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรของ
สมุนไพรทองถิ่น
เพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ทรัพยากรขอ
สมุนไพรทองถิ่น
เพิ่มขึ้น 1 ฐาน 

ขอมูลที่ได รวบรวม
มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

F2A5 20. การพัฒนาแอพลิเค
ชันในการใหความรู
ประโยชนของกระวานตอ
สุขภาพ (กระวาน) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

      50,000   50,000   F2A4/ F2A5/ F3A8  

F2A5 21. โครงการจัดทำ ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช     50,000 1) ฐานขอมูล 50,000 1) ฐานขอมูล 50,000 ฐานขอมูล ขอมูลที่ได รวบรวม
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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 

ฐานขอมูลสละ ระกำ 
อพ.สธ.-หนวยงานฯ 
(สละ/ ระกำ) 

อพ.สธ. - หนวยงานฯ ทรัพยากรกายภาพที่
เหมาะสมในการปลูก
สละ ในพื้นที่
เปาหมาย 1 
ฐานขอมูล 

ทรัพยากรกายภาพ
ที่เหมาะสมในการ
ปลูกระกำในพื้นที่
เปาหมาย 1 
ฐานขอมูล 

วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
การใชประโยชน
จากสละ ระกำ 1 
ฐาน 

มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

F2A5 22. การจัดทำฐานขอมูล
เรวหอม (เรวหอม) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

      50,000  1 ฐาน 50,000  1 ฐาน ขอมูลที่ได รวบรวม
มาจากการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 2-4 

  รวม  22  โครงการ  170,000  505,000  575,000  865,000  815,000   
F2A6 1. โครงการวางแผน

พัฒนาเนตรมวง 
พัฒนาสายพันธุเนตรมวง
เพื่อเปนไมดอกไมประดับ
เศรษฐกิจ 

  พัฒนาสายพันธุ
เนตรมวงเพื่อเปนไม
ดอกไมประดับ
เศรษฐกิจ 

200,000 พัฒนาสายพันธุ
เนตรมวงเพื่อเปน
ไมดอกไมประดับ
เศรษฐกิจ 

200,000 พัฒนาสายพันธุเนตร
มวงเพื่อเปนไม
ดอกไมประดับ
เศรษฐกิจ 

200,000 พัฒนาสายพันธุ
เนตรมวงเพื่อเปนไม
ดอกไมประดับ
เศรษฐกิจ 

200,000 พัฒนาสายพันธุ
เนตรมวงเพื่อเปน
ไมดอกไมประดับ
เศรษฐกิจ 

ตองมีขอมูลจาก
กิจกรรมท่ี 1-5 
ประกอบการพิจารณา
วางแผนพัฒนา
ทรัพยากร และควรเปน
งานบูรณาการรวมกัน
กับหลาย ๆ หนวยงาน 
โดย อพ.สธ. จะเปนที่
ปรึกษาประสานงาน
ความรวมมอืตาง ๆ 
ระหวางหนวยงานใน
การวางแผนพัฒนา 
ทั้งนี้ ในแตละหนวยงาน
ก็จะตองมแีผนการ
ปฏิบัติงานในสวนของ
ตนอยางชัดเจนดวย 

 รวม  1  โครงการ    200,000  200,000  200,000  200,000   
F3A7 1. งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน (พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร)  
(สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีและคณะครุ
ศาสตร มร.รพ. 

30,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

30,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

30,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

30,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

30,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ที่มีคณะศึกษาศาสตร/ 
คณะครุศาสตร 

(สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน) 

F3A7 2. งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาภาค
ตะวันออก  (พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสูประชาชน 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน 

งบลงทุนในการสราง
โครงสรางอาคาร และเนือ้
หาทางวิชาการควรมกีาร
หารือกับ อพ.สธ. เฉพาะ
เพ่ือที่ทาง อพ.สธ. จะ
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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 

พิจารณาและสนับสนุนไป
ทางสำนกังบประมาณ
ตอไป 

F3A7 3. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน: เห็ดรา (เห็ดรา) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีมร.รพ. 

  เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ที่มีคณะศึกษาศาสตร/ 
คณะครุศาสตร 
(สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน)  

F3A7 4. งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาภาค
ตะวันออก : การรวบรวม
ตัวอยางเห็ดราตาง ๆ  
เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติภาคตะวันออก 
(เห็ดรา) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม      
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม    
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

งบลงทุนในการสราง
โครงสรางอาคาร และ
เนื้อหาทางวิชาการควร
มีการหารือกับ อพ.สธ. 
เฉพาะเพื่อที่ทาง 
อพ.สธ. จะพิจารณา
และสนับสนุนไปทาง
สำนักงบประมาณตอไป 

F3A7 5. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน: ชะมวง (ชะมวง) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีมร.รพ. 

  5,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ที่มีคณะศึกษาศาสตร/ 
คณะครุศาสตร 
(สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน) 

F3A7 6. งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต/งาน
พิพิธภัณฑพืช/  
งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/ 
ศูนยการเรียนรู: การ
รวบรวมตวัอยางชะมวง
และพืชสมุนไพรตาง ๆ  
เพ่ือจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑธรรมชาติภาค
ตะวันออก  
(ชะมวง) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

  20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม  
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

งบลงทุนในการสราง
โครงสรางอาคาร และ
เนื้อหาทางวิชาการควร
มีการหารือกับ อพ.สธ. 
เฉพาะเพื่อที่ทาง 
อพ.สธ. จะพิจารณา
และสนับสนุนไปทาง
สำนักงบประมาณตอไป 

F3A7 7. งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต/งาน

หนวยงานฯ    20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู

งบลงทุนในการสราง
โครงสรางอาคาร และ



หนา 832                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. 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 

พิพิธภัณฑพืช/  
งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/ 
ศูนยการเรียนรู: การ
รวบรวมตัวอยางปูใน
ระบบนิเวศตาง ๆ เพื่อ
รักษาสภาพทั้งตัวอยาง
เปยก ตัวอยางสตัฟฟ 
แผนภาพ โปสเตอร เพือ่
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติภาคตะวันออก 
(ปู) 

เรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

เนื้อหาทางวิชาการควร
มีการหารือกับ อพ.สธ. 
เฉพาะเพื่อที่ทาง 
อพ.สธ. จะพิจารณา
และสนับสนุนไปทาง
สำนักงบประมาณตอไป 

F3A7 8. งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต/งาน
พิพิธภัณฑพืช/  
งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/ 
ศูนยการเรียนรู: การ
รวบรวมตัวอยางปะการัง 
รวมทั้งการปนปะการังที่มี
ลักษณะเสมือนจริง เพื่อ
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติภาคตะวันออก  

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพือ่เสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

งบลงทุนในการสราง
โครงสรางอาคาร และ
เนื้อหาทางวิชาการควร
มีการหารือกับ อพ.สธ. 
เฉพาะเพื่อที่ทาง 
อพ.สธ. จะพิจารณา
และสนับสนุนไปทาง
สำนักงบประมาณตอไป 

F3A7 9. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน (ปลา) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มร.รพ. 

    10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่
มีคณะศึกษาศาสตร/ 
คณะครุศาสตร 

(สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน) 

F3A7 10. งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต/ 
งานพิพิธภัณฑพืช/  
งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/ 
ศูนยการเรียนรู  รวบรวม
และแสดงที่สาขา
เทคโนโลยีการเพาะเล้ียง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มร.รพ. 

    10,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

10,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

10,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

10,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

งบลงทุนในการสราง
โครงสรางอาคาร และ
เนื้อหาทางวิชาการควร
มีการหารือกับ อพ.สธ. 
เฉพาะเพื่อที่ทาง 
อพ.สธ. จะพิจารณา
และสนับสนุนไปทาง
สำนักงบประมาณตอไป 
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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 

สัตวน้ำ คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 
(ปลา) 

F3A7 11. งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
หรืองานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น (สาหรายและ
พรรณไมน้ำ) 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
รำไพพรรณี 

      50,000 เสริมสรางจิตสำนึก
ในการ 
อนุรักษทรัพยากร
ใหแกนักศึกษาที่
เรียนวิชาสวน 
พฤกษศาสตร
โรงเรียนหรือชุมชน 

50,000 เสริมสรางจิตสำนึก
ในการ 
อนุรักษทรัพยากร
ใหแกนักศึกษาที่
เรียนวิชาสวน 
พฤกษศาสตร
โรงเรียนหรือชุมชน 

โครงการยอยภายใตการ
ดำเนินงานของโครงการ 
อพ.สธ.-มร.รพ. เนนการ
ดำเนินงานใหกับ
มหาวิทยาลัยที่มีคณะ
ศึกษาศาสตร/ 
คณะครุศาสตร/ชุมชน 
F3A7/ F3A8 

F3A7 12. งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
(กลวยไม) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มร.รพ. 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ที่มีคณะศึกษาศาสตร/ 
คณะครุศาสตร 
(สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน) 

F3A7 13. งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชวิต/งาน
พิพิธภัณฑพืช/  
งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/ 
ศูนยการเรียนรู รวบรวม
ตัวอยางกลวยไมทองถิ่น 
เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ 
(กลวยไม) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มร.รพ. 

10,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

10,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

10,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

10,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

10,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

งบลงทุนในการสราง
โครงสรางอาคาร และ
เนื้อหาทางวิชาการควร
มีการหารือกับ อพ.สธ. 
เฉพาะเพื่อที่ทาง 
อพ.สธ. จะพิจารณา
และสนับสนุนไปทาง
สำนักงบประมาณตอไป 

F3A7 14. งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
(เนตรมวง) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มร.รพ. 

    10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ที่มีคณะศึกษาศาสตร/ 
คณะครุศาสตร 
(สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน) 

F3A7 15. งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชวิต/งาน
พิพิธภัณฑพืช/  
งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มร.รพ. 

    10,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 

10,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

10,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

10,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

งบลงทุนในการสราง
โครงสรางอาคาร และ
เนื้อหาทางวิชาการควร
มีการหารือกับ อพ.สธ. 



หนา 834                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. 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 

วิทยา/นิทรรศการถาวร/ 
ศูนยการเรียนรู  รวบรวม
และแสดงที่คณะ
เทคโนโลย ีการเกษตร 
(เนตรมวง) 

เปาหมาย เฉพาะเพื่อที่ทาง 
อพ.สธ. จะพิจารณา
และสนับสนุนไปทาง
สำนักงบประมาณตอไป 

F3A7 16. งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต/งาน
พิพิธภัณฑพืช/  
งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/ 
ศูนยการเรียนรู: การจัด
แสดงตัวอยางและขอมูล
ความสำคัญของหิ่งหอยใน
งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยาภาคตะวันออก 
(หิ่งหอย) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

  เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

  เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

  เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

งบลงทุนในการสราง
โครงสรางอาคาร และ
เนื้อหาทางวิชาการควร
มีการหารือกับ อพ.สธ. 
เฉพาะเพื่อที่ทาง 
อพ.สธ. จะพิจารณา
และสนับสนุนไปทาง
สำนักงบประมาณตอไป 

F3A7 17. งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาภาค
ตะวันออก (ไมวงศยาง) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

      10,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

 

F3A7 18. งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน: 
กระวาน (กระวาน) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

      5,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ที่มีคณะศึกษาศาสตร/ 
คณะครุศาสตร 
(สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน) 

F3A7 19. งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต/งาน
พิพิธภัณฑพืช/  
งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/ 
ศูนยการเรียนรู: การ
รวบรวมตัวอยางกระวาน
และพืชสมุนไพรตาง ๆ  

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

      20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

งบลงทุนในการสราง
โครงสรางอาคาร และ
เนื้อหาทางวิชาการควร
มีการหารือกับ อพ.สธ. 
เฉพาะเพื่อที่ทาง 
อพ.สธ. จะพิจารณา
และสนับสนุนไปทาง
สำนักงบประมาณตอไป 



แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 835 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติภาคตะวันออก  
(กระวาน) 

F3A7 20. งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาภาค
ตะวันออก (เรวหอม) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

      10,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

 

 รวม  20  โครงการ  210,000  325,000  305,000  375,000  375,000   
F3A8 1. งานศูนยการเรียนรูภูมิ

ปญญาภาคตะวันออก  
(พื้นที่ปกปกทรัพยากร) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีมร.รพ. 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสูประชาชน 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน 

ดำเนนิการภายในพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-มร.รพ. บรเิวณ
พ้ืนที่ใชประโยชน 

F3A8 2. งานจัดทำฐานเรียนรู 
และแผนส่ือความหมาย
ธรรมชาติ  (พื้นทีป่กปก
ทรัพยากร) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสูประชาชน 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน 

100,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน 

ดำเนนิการภายใน
เสนทางศึกษาธรรมชาติ
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-มร.รพ.  

F3A8 3. งานศูนยการเรียนรูภูมิ
ปญญาภาคตะวันออก 
(เห็ดรา) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีมร.รพ. 

  เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

  

F3A8 4. งานจัดทำฐานเรียนรู 
และแผนส่ือความหมาย
ธรรมชาติ (เห็ดรา) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ กลุม 
เปาหมาย 

  

F3A8 5. ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
สาหรายและพรรณไมน้ำ
เพื่อการอนุรักษ 
(สาหรายและพรรณไม
น้ำ) 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
รำไพพรรณี 

      50,000 เสริมสรางจิตสำนึก
ในการ 
อนุรักษทรัพยากร
ใหแกนักศึกษาที่
เรียนวิชาสวน 
พฤกษศาสตร
โรงเรียนหรือชุมชน 

50,000 เสริมสรางจิตสำนึก
ในการ 
อนุรักษทรัพยากร
ใหแกนักศึกษาที่
เรียนวิชาสวน 
พฤกษศาสตร
โรงเรียนหรือชุมชน 

  

F3A8 6. การถายทอดความรู
เกี่ยวกบัหิ่งหอยใน

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

20,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน

20,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน

20,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ

20,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ

20,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน

โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่มีคณะ



หนา 836                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. 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 

โรงเรียนที่เปนสมาชิก 
อพ.สธ. (หิ่งหอย) 

การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

การอนุรักษ
ทรัพยากร 

วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ

ปญญา 

อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

ศึกษาศาสตร/ 
คณะครุศาสตร 

F3A8 7. การบูรณาการสอน : 
กก-ปอ เส่ือทอ (กก/ ปอ) 

คณะตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพ
พรรณีอยางนอยปละ 1 
คณะ 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

 

F3A8 8. แหลงเรียนรูดานชันโรง 
(ชันโรง/ ผ้ึง) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร         300,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

 

F3A8 9. การบูรณาการสอน : 
สายพันธุกาแฟ  การทำชา
ดอกกาแฟ  การผสมสูตร
กาแฟ (กาแฟ) 

คณะตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพ
พรรณีอยางนอยปละ 2 
คณะ 

  10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

 

F3A8 10. การปลูกในพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภกัรำไพ
พรรณี การจำหนายกาแฟ
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรำไพพรรณี (กาแฟ) 

สำนักศิลปวัฒนธรรมและ
คณะตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพ
พรรณี 

    60,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

30,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

30,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

  

F3A8 11. งานศูนยการเรียนรู
ภูมิปญญาภาคตะวันออก 
(ไมวงศยาง) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

50,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

    20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน 

20,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสูประชาชน 

งบลงทุนในการสราง
โครงสรางอาคาร และ
เนื้อหาทางวิชาการควร
มีการหารือกับ อพ.สธ. 
เฉพาะเพื่อที่ทาง 
อพ.สธ. จะพิจารณา
และสนับสนุนไปทาง
สำนักงบประมาณตอไป 

F3A8 12. งานศูนยการเรียนรู คณะวิทยาศาสตรและ       20,000 เพื่อเสริมสราง 20,000 เพื่อเสริมสราง งบลงทุนในการสราง
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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 

ภูมิปญญาภาคตะวันออก 
(เรวหอม) 

เทคโนโลยี มร.รพ. กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน 

กระบวนการ
เรียนรูสูประชาชน 

โครงสรางอาคาร และ
เนื้อหาทางวิชาการควร
มีการหารือกับ อพ.สธ. 
เฉพาะเพื่อที่ทาง 
อพ.สธ. จะพิจารณา
และสนับสนุนไปทาง
สำนักงบประมาณตอไป 

F3A8 13. โครงการฝกอบรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑเรวหอม 
(เรวหอม) 

อพ.สธ.มร.รพ.   20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

    20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ อบต.) 

F3A8 14. จัดทำหนังสือเรวหอม
และการอนุรักษ (เรว
หอม) 

โรงเรียนรอบๆ หนวยงาน
ฯ บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

        5,000     

F3A8 15. โครงการฝกอบรมตาง 
ๆ ไดแก โครงการคาย
วิทยาศาสตรเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู, 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดูนก โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน, โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวม
ตัวอยางพืช สัตว 
จุลินทรีย, โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพาะเห็ด 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืชฯลฯ  (พื้นที่ปก
ปกทรัพยากร) 

มร.รพ. 80,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

80,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

80,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

80,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

80,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ อบต.) 

F3A8 16. การเผยแพรส่ือตาง ๆ 
เชน การทำหนังสือ, วีดี
ทัศน, การด โบรชวัร  
(พื้นที่ปกปกทรัพยากร) 

สำนักบริการวิชาการ และ
สำนักวิทยบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

30,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ
อพ.สธ. 

80,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ
อพ.สธ. 

80,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริอพ.สธ. 

80,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ
อพ.สธ. 

80,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ
อพ.สธ. 
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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 17. การสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่ใชงาน 
อพ.สธ. เปนส่ือ เชน วิชา
พืชพรรณเพื่อชีวิต วิชา
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน วิชาแนว
พระราชดำริดานพืช
พรรณและการเกษตร 
ฯลฯ  (พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร) 

ทุกคณะของ มร.รพ. 10,000 สรางจิตสำนึกการ
อนุรักษทรัพยากร 

50,000 สรางจิตสำนึกการ
อนุรักษทรัพยากร 

50,000 สรางจิตสำนึกการ
อนุรักษทรัพยากร 

50,000 สรางจิตสำนึกการ
อนุรักษทรัพยากร 

50,000 สรางจิตสำนึกการ
อนุรักษทรัพยากร 

  

F3A8 18. โครงการฝกอบรมตาง 
ๆ : โครงการคาย
วิทยาศาสตรเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู, 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดูนก โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน, โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวม
ตัวอยางพืช สัตว 
จุลินทรีย ไลเคน, 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพาะเห็ด 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช (เห็ดรา) 

อพ.สธ. มร.รพ.   20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

  20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ อบต.) 

F3A8 19. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือความ
หลากหลายของเห็ดราใน
พื้นที่ปกปกพันธกุรรมพืช 
มรภ.รำไพพรรณี (เห็ดรา) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

      
100,000  

เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบจุำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

พิมพปละ 1,000 เลม 
เพื่อแจกใหหนวยงานที่
สนับสนุนกิจกรรมสนอง
พระราชดำริ เชน พื้นที่
ชุมชนเปาหมาย และ
โรงเรียนที่รวมโครงการ
อพ.สธ. 

F3A8 20. โครงการฝกอบรมตาง 
ๆ : กฎหมายเกี่ยวกับ
พรบ. ความหลากหลาย

อพ.สธ.มร.รพ.   20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ

20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ

- - 20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
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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 

ทางชีวภาพ (ชะมวง) ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

เทศบาลตำบล/ อบต.) 

F3A8 21. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ
ชะมวง: จากปาสู
ผลิตภัณฑทองถิ่นเพื่อ
สุขภาพ (ชะมวง) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

    100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบจุำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

พิมพปละ 1,000 เลม 
เพื่อแจกใหหนวยงานที่
สนับสนุนกิจกรรมสนอง
พระราชดำริ เชน พื้นที่
ชุมชนเปาหมาย และ
โรงเรียนที่รวมโครงการ
อพ.สธ. 

F3A8 22. โครงการฝกอบรมตาง 
ๆ : โครงการฝกอบรมการ
ทำตัวอยางปูเพื่อจัดแสดง
ในศูนยการเรียนรู หรือ
พิพิธภัณฑของชุมชนของ
ตำบลทุงเบญจา ต.สองพี่
นอง อ.ทาใหม จ.จันทบุรี  
ต.กระแจะ อ.นายายอาม 
จ.จันทบุรี โครงการอบรม
กฎหมายเกีย่วกับความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
(ปู) 

อพ.สธ. มร.รพ.   20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

  20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ อบต.) 

F3A8 23. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือปู
ชายฝงตะวันออก (ปู) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

    100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบจุำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

พิมพปละ 1,000 เลม 
เพื่อแจกใหหนวยงานที่
สนับสนุนกิจกรรมสนอง
พระราชดำริ เชน พื้นที่
ชุมชนเปาหมาย และ
โรงเรียนที่รวมโครงการ
อพ.สธ. 

F3A8 24. โครงการฝกอบรมตาง 
ๆ : กฎหมายเกี่ยวกับ
พรบ. ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (ปะการัง) 

อพ.สธ.มร.รพ.   20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

  1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ อบต.) 

F3A8 25. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ
ปะการัง (ปะการัง) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

  100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ

100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบจุำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ

พิมพปละ 1,000 เลม 
เพื่อแจกใหหนวยงานที่
สนับสนุนกิจกรรมสนอง



หนา 840                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. 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 

จำนวน จำนวน จำนวน พระราชดำริ เชน พื้นที่
ชุมชนเปาหมาย และ
โรงเรียนที่รวมโครงการ
อพ.สธ. 

F3A8 26. โครงการฝกอบรมตาง 
ๆ  การเพาะขยายพันธุ
ปลาทองถิ่น การปลอย
ปลาทองถิ่นคืนสูธรรมชาติ 
(ปลา) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มร.รพ. 

    20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ อบต.) 

F3A8 27. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ วีดี
ทัศน (ปลา)ใ 

หนวยงานฯ       100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

พิมพปละ 1,000 เลม 
เพื่อแจกใหหนวยงานที่
สนับสนุนกิจกรรมสนอง
พระราชดำริ เชน พื้นที่
ชุมชนเปาหมาย และ
โรงเรียนที่รวมโครงการ
อพ.สธ. 

F3A8 28. การเผยแพรโดยส่ือ
ตางๆ เชน หนังสือ, วีดี
ทัศน, โปสเตอร, ส่ิงพิมพ 
ฯลฯ (สาหรายและพรรณ
ไมน้ำ) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพ
พรรณี 

    20,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.- มร.รพ. 

  20,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ.- มร.
รพ. 

โครงการยอยภายใตการ
ดำเนินงานของโครงการ 
อพ.สธ.-มร.รพ. 

F3A8 29. โครงการฝกอบรมตาง 
ๆ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเพาะขยายพันธุ
กลวยไมทองถิ่นในสภาพ
ปลอดเชื้อ และการคืน
กลวยไมทองถิ่นสูสภาพ
ธรรมชาติ (กลวยไม) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มร.รพ. 

      20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ อบต.) 

F3A8 30. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ การ
อนุรักษกลวยไมทองถิ่น
จันทบุรีและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 
(กลวยไม) 

หนวยงานฯ       100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

พิมพปละ 1,000 เลม 
เพื่อแจกใหหนวยงานที่
สนับสนุนกิจกรรมสนอง
พระราชดำริ เชน พื้นที่
ชุมชนเปาหมาย และ
โรงเรียนที่รวมโครงการ
อพ.สธ. 

F3A8 31. โครงการฝกอบรมตาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร     20,000 1. จำนวนผูเขารับ 20,000 1. จำนวนผูเขารับ 20,000 1. จำนวนผูเขารับ 20,000 1. จำนวนผูเขารับ เปนหนวยงานที่รวม
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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 

ๆ  การอบรมการเพาะ
ขยายพันธุเนตรมวงเพื่อ
การอนุรักษ (เนตรมวง) 

มร.รพ. การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ อบต.) 

F3A8 32. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ เนตร
มวงไมดอกประดับพันธุ
ใหม (เนตรมวง) 

หนวยงานฯ       100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

พิมพปละ 1,000 เลม 
เพื่อแจกใหหนวยงานที่
สนับสนุนกิจกรรมสนอง
พระราชดำริ เชน พื้นที่
ชุมชนเปาหมาย และ
โรงเรียนที่รวมโครงการ
อพ.สธ. 

F3A8 33. ส่ือการเรียนการสอน
เกี่ยวกบัหิ่งหอย (หิ่งหอย) 

โรงเรียนรอบๆ หนวยงาน
ฯ บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

  5,000 1 เร่ือง     5,000 1 เร่ือง     ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 34. งานจัดทำฐานเรียนรู
หิ่งหอย และแผนส่ือ
ความหมายธรรมชาติ
วิทยาของหิ่งหอย 
(หิ่งหอย) 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. มร.รพ. 

10,000 1 แหง          

F3A8 35. สรางส่ือการเรียนการ
สอนทั้งในมหาวิทยาลัย 
โรงเรียน และชุมชน
เปาหมาย (กก/ ปอ) 

โรงเรียนรอบๆ หนวยงาน
ฯ บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

  10,000 1 แหง 10,000 1 แหง 10,000 1 แหง 10,000 1 แหง เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ อบต.) 

F3A8 36. โครงการฝกอบรม
ดานชันโรง (ชันโรง/ ผ้ึง) 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

      100,000 เพื่ออบรมแกผูสนใจ     

F3A8 37. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือชันโรง 
(ชันโรง/ ผ้ึง) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร       100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

  

F3A8 38. การพัฒนาเปนศูนย
การเรียนรู “กาแฟจันท
บูร” ในทองถิ่นเปาหมาย 
ไดแก  ชุมชนบานคลอง
ลาวชุมชนบานวังหินและ 
ชุมชนหลังวัดบานแกว 
(กาแฟ) 

อพ.สธ.มร.รพ. รวมกับ
องคกรปกครองทองถิ่น
และชุมชน 5 แหง 

  20,000 ชุมชนบานวังหิน 20,000 ชุมชนบานคลองลาว 20,000 ชุมชนบานหนองสี
งา 

20,000 ชุมชนบานวังหิน เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ อบต.) 



หนา 842                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. 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 

F3A8 39. สนับสนุนการต้ัง
ชมรม “สืบสานตำนาน
กาแฟจันทบูร” (กาแฟ) 

อพ.สธ.มร.รพ. รวมกับ
องคการนักศึกษา 

  10,000 ต้ังชมรมโดยมี
สมาชิกแรกเขา 30 
คน 

10,000 จำนวนผูเขารวม
ชมรมเพิ่มขึ้น 30 คน 
และมีผูรวมกิจกรรม
ของชมรม 50 คน 

10,000 จำนวนผูเขารวม
ชมรมเพิ่มขึ้น 30 
คน และมีผูรวม
กิจกรรมของชมรม 
50 คน 

10,000 จำนวนผูเขารวม
ชมรมเพิ่มขึ้น 30 
คน และมีผูรวม
กิจกรรมของชมรม 
50 คน 

  

F3A8 40. สรางส่ือการเรียนการ
สอนการทำกาแฟทั้งใน
มหาวิทยาลัย โรงเรียน 
และชุมชนเปาหมาย 
(กาแฟ) 

โรงเรียนรอบๆ หนวยงาน
ฯ บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

  5,000 2 แหง 5,000 2 แหง 5,000 2 แหง 5,000 2 แหง เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ อบต.) 

F3A8 41. สรางส่ือ/สารคดี “สืบ
สารตำนานเลาเร่ืองกาแฟ
จันทบูร” (กาแฟ) 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรอบๆ หนวยงาน 
บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร 

  20,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  20,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

    

F3A8 42. โครงการบริการ
วิชาการความรูดาน
กฎหมายการจดสิทธิบัตร
กาแฟจันทบูร หรือการคา
ขายผลิตภัณฑกาแฟจันท
บูรแบบออนไลน (กาแฟ) 

สำนักบริการวิชาการ 
รวมกับคณะนิติศาสตร 

  30,000 ชุมชนบานวังหิน 30,000  ชุมชนบานหนองสีงา 30,000 บานหนองคลา 30,000 ชุมชนหลังวัดบาน
แกว 

  

F3A8 43. โครงการฝกอบรมการ
อนุรักษและใชประโยชน
ไมวงศยาง (ไมวงศยาง) 

อพ.สธ. มร.รพ.     20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ อบต.) 

F3A8 44. จัดทำหนังสือไมวงศ
ยางและการอนุรักษ (ไม
วงศยาง) 

          20,000 เผยแพรเพื่อ
นำไปสูการอนุรักษ 

  

F3A8 45. โครงการฝกอบรมตาง 
ๆ : การแปรรูปกระวาน
เปนผลิตภัณฑชุมชน 
(กระวาน) 

อพ.สธ. มร.รพ.   20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

  20,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ อบต.) 

F3A8 46. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ
กระวาน: การแปรรูป

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

    100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบจุำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ

พิมพปละ 1,000 เลม 
เพื่อแจกใหหนวยงานที่
สนับสนุนกิจกรรมสนอง
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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 

ผลิตภัณฑกระวาน 
(กระวาน) 

จำนวน จำนวน พระราชดำริ เชน พื้นที่
ชุมชนเปาหมาย และ
โรงเรียนที่รวมโครงการ
อพ.สธ. 

F3A8 47. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือสละ 
ระกำ (สละ/ ระกำ) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มร.รพ. 

    100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบจุำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

พิมพปละ 1,000 เลม 
เพื่อแจกใหหนวยงานที่
สนับสนุนกิจกรรมสนอง
พระราชดำริ เชน พื้นที่
ชุมชนเปาหมาย และ
โรงเรียนที่รวมโครงการ
อพ.สธ. 

F3A8 48. เขารวมประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. (เรวหอม/ ) 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

10,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

      10,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 49. การจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  (พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร) 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

300,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย  

      300,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 50. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. : กิจกรรมการ
นำเสนอผลงานวิจัยใน
โครงการเห็ดราทองถิ่น
จันทบุรีและรวมจัด
นิทรรศการ (เห็ดรา) 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

10,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

      10,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 51. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. : กิจกรรมการ
นำเสนอผลงานวิจัยใน
โครงการชะมวง และรวม
จัดนิทรรศการ (ชะมวง) 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

10,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

      10,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 52. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. : กิจกรรมการ
นำเสนอผลงานวิจัยใน

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

5,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

      5,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก 2 ป 



หนา 844                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.รพ. 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 

โครงการปู และรวมจัด
นิทรรศการ (ปู) 

F3A8 53. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. : กิจกรรมการ
นำเสนอผลงานวิจัยใน
โครงการปะการัง และ
รวมจัดนิทรรศการ 
(ปะการัง) 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

10,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

      10,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 54. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. (ปลา) 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

10,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

      10,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 55. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ
รวมกับ อพ.สธ. (สาหราย
และพรรณไมน้ำ) 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

10,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 

      10,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

  

F3A8 56. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. (กลวยไม) 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

10,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

          10,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 57. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  (เนตรมวง) 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

10,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

          10,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 58. การจัดนิทรรศการ 
และการเผยแพรบทความ
วิจัยในงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

20,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

      20,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย  

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ อบต.) 

F3A8 59. เขารวมประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. (ไมวงศยาง) 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

10,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

      10,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 60. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. : กิจกรรมการ

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

10,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

      10,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ

ดำเนินงานทุก 2 ป 
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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 

นำเสนอผลงานวิจัยใน
โครงการกระวาน และ
รวมจัดนิทรรศการ 
(กระวาน) 

ทรัพยากรไทย 

F3A8 61. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. : กิจกรรมการ
นำเสนอผลงานวิจัยใน
โครงการสละ และรวมจัด
นิทรรศการ (สละ/ ระกำ) 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

10,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

          10,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 62. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธงาน 
อพ.สธ.  (พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร) 

สำนักบริการวิชาการ และ
สำนักวิทยบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริอพ.สธ. 

10,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูลตาง ๆ 
ที่จะลงเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 63. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธโครงการ
เห็ดราทองถิ่นจันทบุรี 
(เห็ดรา) 

สำนักบริการวิชาการ 
สำนักวิทยบริการ มร.รพ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงในเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 64. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธโครงการ
ชะมวง (ชะมวง) 

สำนักบริการวิชาการ 
สำนักวิทยบริการ มร.รพ. 

  5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงในเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 65. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
(ปลา) 

สำนักบริการวิชาการ 
สำนักวิทยบริการ มร.รพ. 

    5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงในเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 66. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
อพ.สธ.- มร.รพ. (สาหราย
และพรรณไมน้ำ) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพ
พรรณี 

      5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

โครงการยอยภายใตการ
ดำเนินงานของโครงการ 
อพ.สธ.-มร.รพ. สำหรับ
ฐานขอมูลตางๆ ที่จะ 
ลงในเว็บไซดขอใหผาน
การพิจารณาและ
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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 

เห็นชอบจาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 67. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
(กลวยไม) 

สำนักบริการวิชาการ 
สำนักวิทยบริการ มร.รพ. 

    5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงในเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 68. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
(เนตรมวง) 

สำนักบริการวิชาการ 
สำนักวิทยบริการ มร.รพ. 

    5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงในเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 69. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธโครงการ
ชันโรง (ชันโรง/ ผ้ึง) 

สำนักบริการวิชาการ 
สำนักวิทยบริการ มร.รพ. 

  30,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

10,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงในเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 70. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธโครงการ
สละ ระกำ (สละ/ ระกำ) 

สำนักบริการวิชาการ 
สำนักวิทยบริการ มร.รพ. 

    30,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

10,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงในเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 71. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน   

โรงเรียนรอบๆ หนวยงาน
ฯ บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

20,000 อยางนอย 1 แหง 20,000 อยางนอย 1 แหง 20,000 อยางนอย 1 แหง 20,000 อยางนอย 1 แหง 20,000 อยางนอย 1 แหง   

F3A8 72. สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น   

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรอบ ๆ มร.รพ. 
บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร 

20,000 อยางนอย 1 แหง 30,000 อยางนอย 1 แหง 30,000 อยางนอย 1 แหง 30,000 อยางนอย 1 แหง 30,000 อยางนอย 1 แหง   

F3A8 73. ป 65 จางบุคลากร 2 
อัตรา จำนวน 1 ป วุฒิ ม.
6 / ปวช. 1 คน, วุฒิป.ตรี 

สำนักบริการวิชาการ และ
พื้นที่ปกปก 

356,424 ดูแลพื้นที่ปกปก 
และบริหารจัดการ
งาน อพสธ.  

581,424 ดูแลพื้นที่ปกปก 
และบริหารจัดการ
งาน อพสธ.  

581,424 ดูแลพื้นที่ปกปก และ
บริหารจัดการงาน 
อพสธ.  

581,424 ดูแลพื้นที่ปกปก 
และบริหารจัดการ
งาน อพสธ.  

581,424 ดูแลพื้นที่ปกปก 
และบริหารจัดการ
งาน อพสธ.  
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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 

1 คน พรอมประกันสังคม 
ป 66-69 จางบุคลากร 3 
อัตรา จำนวน 1 ป วุฒิ ม.
6 / ปวช. 1 คน, วุฒิป.ตรี 
2 คน พรอมประกันสังคม  

F3A8 74. บริหารจัดการ
โครงการ อพ.สธ.  

สำนักบริการวิชาการ และ
พื้นที่ปกปก 

300,000 บริหารจัดการ
โครงการ อพสธ.-
มร.รพ. 

500,000 บริหารจัดการ
โครงการ อพสธ.-
มร.รพ. 

500,000 บริหารจัดการ
โครงการ อพสธ.-มร.
รพ. 

500,000 บริหารจัดการ
โครงการ อพสธ.-
มร.รพ. 

500,000 บริหารจัดการ
โครงการ อพสธ.-
มร.รพ. 

  

 รวม 74  โครงการ  1,671,424  2,166,424  2,631,424  3,081,424  3,856,424   
 รวมทั้งหมด 8  กิจกรรม         

227 โครงการ 
 14,024,319  18,918,424    20,941,424  21,291,424  9,796,424   

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


