กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2564)
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (G6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรม
ที่
ชื่อโครงการ
F1A1
กิจกรรมปก
ปัก
ทรัพยากรใน
พื้นที่ป่าเขา
พลวง
วิทยาลัยชัย
บาดาล
พิพัฒน์ จ.
ลพบุรี

พื้นที่
ดาเนินการ 2560 เป้าหมาย
พื้นที่ป่าเขา
พลวง
วิทยาลัยชัย
บาดาล
พิพัฒน์ จ.
ลพบุรี
มรภ.พระ
นคร
(จานวนพื้นที่
ทั้งหมด 339
ไร่)

2561
1,000,000

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
1. สารวจ ทารหัส
1. สารวจ ทารหัส 1,400,000
1. สารวจ ทา
ประจาต้นไม้ ทา
1,200,000 ประจาต้นไม้ ทา
รหัสประจา
รหัสพิกัดพื้นที่ป่า
รหัสพิกัดพื้นที่ป่า
ต้นไม้ ทารหัส
เขาพลวง วิทยาลัย
เขาพลวง วิทยาลัย
พิกัดพื้นที่ป่า
ชัยบาดาลพิพัฒน์
ชัยบาดาลพิพัฒน์
เขาพลวง
จ.ลพบุรี
จ.ลพบุรี
วิทยาลัยชัย
2. สารวจ ทารหัส
2. สารวจ ทารหัส
บาดาลพิพัฒน์
พิกัด และค่าพิกัด
พิกัด และค่าพิกัด
จ.ลพบุรี
ของทรัพยากร
ของทรัพยากร
2. สารวจ ทา
ชีวภาพอื่น ๆ
ชีวภาพอื่น ๆ
รหัสพิกัด และ
3.สารวจ ทารหัส
3.สารวจ ทารหัส
ค่าพิกัดของ
พิกัด และค่าพิกัด
พิกัด และค่าพิกัด
ทรัพยากร
ของทรัพยากร
ของทรัพยากร
ชีวภาพอื่น ๆ
กายภาพ
กายภาพ
3.สารวจ ทา
4. สารวจเก็บ
4. สารวจเก็บข้อมูล
รหัสพิกัด และ
ข้อมูลภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่าพิกัดของ
ท้องถิ่น วัฒนธรรม
วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่
ทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องกับการใช้
กายภาพ
กับการใช้
ทรัพยากรกายภาพ
4. สารวจเก็บ
ทรัพยากร
และทรัพยากร
ข้อมูลภูมิ
กายภาพและ
ชีวภาพในพื้นที่
ปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรชีวภาพ
วัฒนธรรมต่าง
ในพื้นที่
มรภ.พระนคร
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(จานวนพื้นที่
กับการใช้
มรภ.พระนคร
ทั้งหมด ไร่)
ทรัพยากร
(จานวนพื้นที่
กายภาพและ
ทั้งหมด ไร่)
ทรัพยากร
ชีวภาพใน
พื้นที่

2564
1,600,000

เป้าหมาย
1. สารวจ ทารหัส
ประจาต้นไม้ ทา
รหัสพิกัดพื้นที่ป่า
เขาพลวง วิทยาลัย
ชัยบาดาลพิพัฒน์
จ.ลพบุรี
2. สารวจ ทารหัส
พิกัด และค่าพิกัด
ของทรัพยากร
ชีวภาพอื่น ๆ
3.สารวจ ทารหัส
พิกัด และค่าพิกัด
ของทรัพยากร
กายภาพ
4. สารวจเก็บข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรกายภาพ
และทรัพยากร
ชีวภาพในพื้นที่
มรภ.พระนคร
(จานวนพื้นที่
ทั้งหมด ไร่)

หมายเหตุ

กิจกรรม
ที่
ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดาเนินการ

รวม 1
โครงการ
1.กิจกรรม
สารวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร
ภายใต้รัศมี
อย่างน้อย
50 กิโลเมตร
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระ
นคร

รวม
งบประมาณ
พื้นที่ภายใต้
รัศมีอย่าง
น้อย 50
กิโลเมตร
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระ
นคร

F1A2

2560 เป้าหมาย

2561

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
มรภ.พระนคร
(จานวนพื้นที่
ทั้งหมด ไร่)

2564

เป้าหมาย

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,500,000 1.สารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
กายภาพในพื้นที่
2.สารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ชีวภาพในพื้นที่
3. สารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา

1.สารวจและเก็บ
1,500,000 รวบรวมทรัพยากร
กายภาพในพื้นที่
2.สารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ชีวภาพในพื้นที่
3. สารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา

1,500,000 1.สารวจและ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากร
กายภาพใน
พื้นที่
2.สารวจและ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากร
ชีวภาพใน
พื้นที่
3. สารวจและ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา

1,500,000 1.สารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
กายภาพในพื้นที่
2.สารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ชีวภาพในพื้นที่
3. สารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา

หมายเหตุ

กิจกรรม
ที่
ชื่อโครงการ
F1A2
2.กิจกรรม
สารวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร
ภายใต้รัศมี
อย่างน้อย
50 กิโลเมตร
ของวิทยาลัย
ชัยบาดาล
พิพัฒน์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระ
นคร

F1A3

รวม 2
โครงการ
1. กิจกรรม
ปลูกรักษา
ทรัพยากร

พื้นที่
ดาเนินการ 2560 เป้าหมาย
พื้นที่ภายใต้
รัศมีอย่าง
น้อย 50
กิโลเมตร
ของวิทยาลัย
ชัยบาดาล
พิพัฒน์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระ
นคร

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
1,500,000 1.สารวจและเก็บ
1.สารวจและเก็บ
1,500,000 1.สารวจและ
รวบรวมทรัพยากร 1,500,000 รวบรวมทรัพยากร
เก็บรวบรวม
กายภาพในพื้นที่
กายภาพในพื้นที่
ทรัพยากร
2.สารวจและเก็บ
2.สารวจและเก็บ
กายภาพใน
รวบรวมทรัพยากร
รวบรวมทรัพยากร
พื้นที่
ชีวภาพในพื้นที่
ชีวภาพในพื้นที่
2.สารวจและ
3. สารวจและเก็บ
3. สารวจและเก็บ
เก็บรวบรวม
รวบรวมทรัพยากร
รวบรวมทรัพยากร
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
วัฒนธรรมและภูมิ
ชีวภาพใน
ปัญญา
ปัญญา
พื้นที่
3. สารวจและ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา

รวม
งบประมาณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระ
นคร
(บางเขน)
และวิทยาลัย
ชัยบาดาล
พิพัฒน์ จ.
ลพบุรี

3,000,000

500,000

3,000,000

1.ศึกษาและเก็บ
รักษาพันธุกรรมท
รัยากรธรรมชาติ

600,000

3,000,000

1.ปลูกรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.ศึกษาและเก็บ
รักษาพันธุกรรมท
รัยากรธรรมชาติ

700,000

2564
เป้าหมาย
1,500,000 1.สารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
กายภาพในพื้นที่
2.สารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ชีวภาพในพื้นที่
3. สารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา

หมายเหตุ

3,000,000

1.ปลูกรักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติ
2.ศึกษาและ
เก็บรักษา
พันธุกรรมท
รัยากร
ธรรมชาติ

800,000

1.ปลูกรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.ศึกษาและเก็บ
รักษาพันธุกรรมท
รัยากรธรรมชาติ

สามารถนา
ทรัพยากรทั้ง
3 ฐาน ที่ได้
จากการ
สารวจและ
รวบรวมใน
กิจกรรมที่ 1
และ
2 มา

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย

กิจกรรม
ที่
ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดาเนินการ

รวม 1
โครงการ
1. กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
ทรัพยากร

รวม
งบประมาณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระ
นคร
(บางเขน)
และวิทยาลัย
ชัยบาดาล
พิพัฒน์ จ.
ลพบุรี

รวม 1
โครงการ

รวม
งบประมาณ

600,000

700,000

800,000

900,000

1. กิจกรรม
ศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากร

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระ
นคร
(บางเขน)
และวิทยาลัย
ชัยบาดาล

200,000 ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น
ด้านการสารวจ
เก็บรวบรวม การ
อนุรักษ์ การ
ประเมินคุณค่า

200,000 จานวนข้อมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

200,000 จานวนข้อมูล
ที่เพิ่มขึ้นในแต่
ละปี

200,000 จานวนข้อมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

F2A4

F2A5

2560 เป้าหมาย

2561

500,000
600,000

600,000
1.ศึกษาและ
ประเมินศักยภาพ
ของ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ
2.อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากร
กายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา

700,000

700,000
1.ศึกษาและ
ประเมินศักยภาพ
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา

800,000

2564

เป้าหมาย

หมายเหตุ
ดาเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3

800,000
1.ศึกษาและ
ประเมิน
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรร
มชาติ
2.อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
ทรัพยากร
กายภาพ
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา

900,000

1.ศึกษาและ
ประเมินศักยภาพ
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา

ข้อมูลที่ได้
รวบรวมมา
จากการ
ดาเนินงานใน

กิจกรรม
ที่
ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดาเนินการ
พิพัฒน์ จ.
ลพบุรี

รวม 1
โครงการ
1. กิจกรรม
สร้าง
จิตสานึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร

รวม
งบประมาณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระ
นคร
(บางเขน)
และวิทยาลัย
ชัยบาดาล
พิพัฒน์ จ.
ลพบุรี

รวม 1
โครงการ
1. กิจกรรม
พิเศษ
สนับสนุน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ตามกรอบ
แผนแม่บท
ของ อพ.สธ.

รวม
งบประมาณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระ
นคร
(บางเขน)
และวิทยาลัย
ชัยบาดาล
พิพัฒน์ จ.
ลพบุรี

F3A7

F3A8

2560 เป้าหมาย

2561

200,000

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
พันธุกรรม
ทรัพยากร และ
การใช้ประโยชน์

2564

เป้าหมาย

200,000

200,000

200,000

400,000 สร้างเข้าใจถึง
ความสาคัญและ
ประโยชน์ของ
ทรัพยากรทั้งสาม
ฐาน

500,000 .ขยายเข้าใจถึง
ความสาคัญ
และประโยชน์
ของทรัพยากร
ทั้งสามฐาน

600,000 ขยายเข้าใจถึง
ความสาคัญและ
ประโยชน์ของ
ทรัพยากรทั้งสาม
ฐาน

400,000

500,000

600,000

300,000 หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เข้าร่วม
สนับสนุนงานของ
อพ.สธ.

400,000 หน่วยงานต่าง
ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
เข้าร่วม
สนับสนุนงาน
ของ อพ.สธ.

500,000 หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เข้าร่วม
สนับสนุนงานของ
อพ.สธ.

หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 14

โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัย
ที่มีคณะ
ศึกษาศาสตร์/
คณะครุ
ศาสตร์

เป็น
หน่วยงานที่
ร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.
(โรงเรียน/
เทศบาล
ตาบล/
อบต./ชุมชน)

กิจกรรม
พื้นที่
ที่
ชื่อโครงการ ดาเนินการ 2560 เป้าหมาย
2561
F3A8
2. โครงการ มหาวิทยาลัย
50,000
จัดทาเว็บ
ราชภัฏพระ
ไซด์
นคร
ประชาสัมพั
นธ์หน่วยงาน
และเผยแพร่
ความรู้
(อพ.สธ.-มร
ภ.พระนคร)
F3A8

3.โครงการ
จัดทา
หนังสือและ
สื่อเผยแพร่
ความรู้

F3A8

4.โครงการ
จัดการ
ประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
อพ.สธ.
รวม 4
โครงการ
รวม 7
กิจกรรม
จานวน 11
โครงการ

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
เพื่อประชา
50,000
เพื่อประชา
50,000
เพื่อประชา
สัมพันธ์การดาเนิน
สัมพันธ์การดาเนิน
สัมพันธ์การ
งานสนองพระราช
งานสนองพระราช
ดาเนิน งาน
ดาริ อพ.สธ.
ดาริ อพ.สธ.
สนองพระราช
ดาริ อพ.สธ.

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระ
นคร

รวม
งบประมาณ
รวมทั้งหมด

50,000

350,000

5,350,000

6,450,000

450,000
7,050,000

2564
50,000

เป้าหมาย
เพื่อประชา
สัมพันธ์การดาเนิน
งานสนองพระราช
ดาริ อพ.สธ.

300,000

› 1,000 เล่ม

100,000

งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :

หมายเหตุ
ฐานข้อมูล
ต่างๆที่จะลง
เว็บไซด์ต้อง
ผ่านการ
พิจารณาและ
เห็นชอบจาก
อพ.สธ.
(ยกเว้นข้อมูล
พื้นฐาน)

ดาเนินงานทุก
2 ปี

950,000
8,050,000

รวม
26,900,000

หมายเหตุ
F หมายถึง กรอบการดาเนินการดาเนินงาน อพ.สธ. 3 กรอบ ดังนี้ F1 กรอบการเรียนรู้ F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตสานึก
A หมายถึง กิจกรรม 8 กิจกรรม ดังนี้
A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร A2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร A7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
* ทรัพยากร 3 ฐาน ดังนี้ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
**แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริจะต้องดาเนินการจัดตั้งคณะทางาน/คณะอนุกรรมการ และจัดทาเว็บไซด์ อพ.สธ.-หน่วยงานสนองพระราชดาริ

