
 

แผนแม่บท อพ.สธ.-มศก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)   หน้า 1 

กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ฉบับปรับแผน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562) 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

F1A3 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์พืช
สมุนไพร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ์

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

        29,500,000 1. เพื่อพัฒนา
พื้นที่สมุนไพร
เดิมที่รกร้างให้
เป็นสวน
พฤกษศาสตร์ 
ให้เป็นแหล่ง
รวบรวมพรรณ
ไม้เพื่อการใช้
ประโยชน์ที่
กว้างขวาง  
2. เพื่อสร้าง
จิตส านึกใน
การอนุรักษ ์
ให้สาธารณชน
หวงแหนมี
ความหวงแผน 
รักและเห็น
คุณค่าของ
พรรณไม้ 

1. หน่วยงานที่ผิดชอบ:  
ภาควิชาชวีวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
2. ผูร้ับผิดชอบ : ผศ.
ดร.ยศเวท สิริจามร,  
อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ 
3. แหล่งทุน :  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

  รวม 1  โครงการ             
F2A4 โครงการวิจัยเร่ือง 

"การศึกษาดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดของพืชสมุนไพร
ในบัญชียาหลกั
แห่งชาติ" 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

980,000 1. เพื่อศึกษา
และจัดท า 
ดีเอ็นเอบาร ์-
โค้ด ของพืช
สมุนไพรใน
บัญชียาหลกั
แห่งชาติ 
 

  1. เพื่อศึกษา
และจัดท า 
ดีเอ็นเอบาร ์-
โค้ด ของพืช
สมุนไพรใน
บัญชียาหลกั
แห่งชาติ 
 

            1. หน่วยงานที่ผิดชอบ:  
คณะเภสัชศาสตร์ 
2. ผู้วิจัย : ภก.ผศ.ดร.
สรวง รุ่งประกายพรรณ,  
ภญ.ผศ.ดร.บุษบา เผ่า
ทองจีน, ภก.ผศ.ดร.
พีรยศ ภมรศิลปะธรรม 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

2. เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลดี
เอ็นเอบาร์โค้ด
ของพืชสมุน 
ไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ
ส าหรับใช้เป็น
มาตรฐานใน
การพิสูจน์
เอกลักษณ ์
การควบคุม
และประกัน
คุณภาพการ
ผลิตต ารับยา
สมุนไพร 

2. เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลดี
เอ็นเอบาร์โค้ด
ของพืชสมุน 
ไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ
ส าหรับใช้เป็น
มาตรฐานใน
การพิสูจน์
เอกลักษณ ์
การควบคุม
และประกัน
คุณภาพการ
ผลิตต ารับยา
สมุนไพร 

3. แหล่งทุน :  
งบประมาณแผ่นดิน 
2560 
 

F2A4 โครงการวิจัยเร่ือง
การศึกษาลกัษณะทาง
พันธุกรรมของส้มแกว้ : 
ส้มพื้นเมืองในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรสงครามและ
จังหวัดนครนายก 

    200,000 
ไม่ได้รับ
จัดสรร  
งปม. 

1.เพื่อศึกษา
และพิสูจน์
หลักฐานเพือ่
แสดงประวัติ
ความเป็นมา
ของส้มแกว้ที่
ปลูกสืบทอดมา
ยาวนานนับร้อย
ปีของจังหวัด
สมุทรสงคราม
ให้ชัดเจนขึ้น 
2. ศึกษา
ลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
ส้มแกว้โดยใช้
เทคนิค
เครื่องหมาย 
ดีเอน็เอ 
 
 

  300,000 1.เพื่อศึกษา
และพิสูจน์
หลักฐานเพือ่
แสดงประวัติ
ความเป็นมา
ของส้มแกว้ที่
ปลูกสืบทอดมา
ยาวนานนับร้อย
ปีของจังหวัด
สมุทรสงคราม
ให้ชัดเจนขึ้น 
2. ศึกษา
ลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
ส้มแกว้โดยใช้
เทคนิค
เครื่องหมาย 
ดีเอน็เอ 
 
 

1. หน่วยงานที่ผิดชอบ :  
คณะสัตวศาสตร์ฯ 
2. ผู้วิจัย : อ.ดร.อลิสา 
คงใจมั่น, ผศ.พฤฒิยา 
นิลประพฤกษ์, อ.ดร.
รัชษาวรรณ์ มงคล 
3. แหล่งทุน :  
งบประมาณแผ่นดิน 
2563 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

F2A4 โครงการวิจัยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์
เพื่อการสร้างนวัตกรรม
ที่ส่งเสริมศักยภาพการ
สร้างสรรค์จากภูมิ
ปัญญาบรรพบุรุษไทย 
“สร้างสี สร้างสื่อ 
สร้างสรรค์ สร้าง
นวัตกรรม สร้างองค์
ความรู้ สู่การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืน”  
  

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์, คณะ
วิทยาศาสตร์, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
,วัดใหญ่สุวรรณาราม 
จังหวัดเพชรบุรี,  
วัดเกาะแก้วสุทธาราม 
จังหวัดเพชรบุรี, วัดคง
คาราม จังหวัดราชบุรี, 
วัดหนองน้ าขุ่น จังหวัด
ระยอง 

        23,660,000 1. เพื่อส ารวจ
ทรัพยากร
ภายในประเท
ศเพื่อน ามา
เป็นวัตถุดิบใน
การท าสีฝุ่นที่มี
ต้นทุนต่ าแต่มี
คุณภาพ
เทียบเท่า
วัตถุดิบที่มี
ราคาสูง 
2. เพื่อศึกษา
กระบวนการ
ผลิตสีและกาว
ส าหรับการท า
เป็นชั้นรองพื้น
ในงาน
จิตรกรรม
ประเพณี 
พร้อมทั้ง
พัฒนาสีฝุ่น
โดยใช้
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์ 
โดยสืบทอด
องค์ความรู้
ของครูช่าง
โบราณให้
พัฒนาสืบไป
อย่างยั่งยืน 
3. พัฒนา
เครือ่งมือที่ใช้

1.หน่วยงานที่
รับผดิชอบ : คณะ
จิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์, คณะ
วิทยาศาสตร์, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ผู้วิจัย : ผศ.อนุวัฒน์ 
ลัดดาวัลย์, อ.ดร.สุธิน ี
เกิดเทพ, อ.ดร.ณิช
นันทน์ เทพศุภรังษิกุล
,ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณ
พงศ์พิพัฒน์,รศ.วิรัญญา 
ดวงรัตน์ 
3. แหล่งทุน : 
งบประมาณแผ่นดิน 
2564 (สกสว.) 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

ในการต่อยอด
เพื่อเพิ่มก าลัง
ผลิตผงสีและ
กาวส าหรับท า
ชั้นรองพื้น 
4. เพื่ออนุรักษ์
จิตรกรรมฝา
ผนังด้วย
วิธีการคัดลอก
ที่เป็นการ
อนุรักษ์ทั้ง
รูปแบบและ
เทคนิควิธีการ
ในการสร้าง
งานจิตรกรรม 
โดยการใช้สี
ฝุ่นธรรมชาติที่
ได้จากการวิจัย
ในโครงการ
ร่วม 

  รวม 3 โครงการ             
F2A5 ฐานข้อมูลพรรณไม้

ดิจิตอล “เพลินพิศ
พรรณพฤกษา 
ศิลปากร”  

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 

     1.เพื่อเป็นแหล่ง
ความรู้ในมิติ
ต่างๆ ทั้งด้าน
พฤกษศาสตร์ 
นิเวศวทิยา 
รวมถึง
ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ เภสัช
ศาสตร์และภูม ิ
สถาปัตย์จาก
พรรณไม้ชนิด
ต่างๆ ใน ที่
เจรญิอยู่ในพืน้ที่
สีเขียวของคณะ

 1.เพื่อเป็นแหล่ง
ความรู้ในมิติ
ต่างๆ ทั้งด้าน
พฤกษศาสตร์ 
นิเวศวทิยา 
รวมถึง
ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ เภสัช
ศาสตร์และภูม ิ
สถาปัตย์จาก
พรรณไม้ชนิด
ต่างๆ ใน ที่
เจรญิอยู่ในพืน้ที่
สีเขียวของคณะ

  1. หน่วยงานที่ผิดชอบ:  
ภาควิชาชวีวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
2. ผูร้ับผิดชอบ : ผศ.
ดร.ยศเวท สิริจามร  
3. แหล่งทุน : - 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วทิยา
เขตพระราชวัง
สนามจนัทร์ 
จังหวัดนครปฐม 
2. เพื่อ
ประโยชน์ตอ่
การศกึษาของ
นักศกึษาและ
บุคคลทั่วไปที่
ต้องการทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
พรรณไม้ต่างๆ 

วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วทิยา
เขตพระราชวัง
สนามจนัทร์ 
จังหวัดนครปฐม 
2. เพื่อ
ประโยชน์ตอ่
การศกึษาของ
นักศกึษาและ
บุคคลทั่วไปที่
ต้องการทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
พรรณไม้ต่างๆ 

  รวม ..1.. โครงการ             
F3A7 อาคารนิทรรศการ

ธรรมชาติวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  28,670,000 ด าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร
นิทรรศการ
ธรรมชาติ
วิทยา 

 เพื่อให้เยาวชน 
นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชน
ทั่วไป ได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
และประโยชน์
ของการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร โดย
น าเสนอใน
รูปแบบของ
พิพิธภัณฑ์ 

 เพื่อให้เยาวชน 
นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และ
ประชาชน
ทั่วไป ได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร จน
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
และประโยชน์
ของการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร โดย
น าเสนอใน
รูปแบบของ
พิพิธภัณฑ์ 

 เพื่อให้เยาวชน 
นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และ
ประชาชน
ทั่วไป ได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร จน
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
และประโยชน์
ของการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร โดย
น าเสนอใน
รูปแบบของ
พิพิธภัณฑ์ 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

F3A7 โครงการ IE รักผืนป่า 
ประจ าปกีารศึกษา 
2562 

สร้างฝายชะลอน้ า  
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี

      20,000 1. เพื่อให้
นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
และเข้าใจ
ความส าคัญ
ของฝายชะลอ
น้ าและป่าไม ้
2. เพื่อเพิ่ม
ฝายชะลอน้ า
และความอุดม
สมบูรณ์ให้กับ
พื้นที่ป่า 
3.เพื่อให้
นักศึกษาได้
เรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานใน
ชุมชน ทั้งด้าน
ความรู้เชิง
ระบบนิเวศน์ 
วิถีชีวิต และ
ศิลปะวัฒน 
ธรรมท้องถิ่น 
 

20,000 1. เพื่อให้
นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
และเข้าใจ
ความส าคัญ
ของฝายชะลอ
น้ าและป่าไม ้
2. เพื่อเพิ่ม
ฝายชะลอน้ า
และความอุดม
สมบูรณ์ให้กับ
พื้นที่ป่า 
3.เพื่อให้
นักศึกษาได้
เรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานใน
ชุมชน ทั้งด้าน
ความรู้เชิง
ระบบนิเวศน์ 
วิถีชีวิต และ
ศิลปะวัฒน 
ธรรมท้องถิ่น 
 

1. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนเมษายน 
(ปีงบประมาณ 2563 
และ 2564) 
2. แหล่งทุน : เงิน
รายได้ สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
3. ประเภท : โครงการ
กิจกรรมนักศึกษา 
4. ผู้รับผิดชอบ :  
อ.เกษรินทร์ พูลทรัพย ์

F3A7 โครงการโลกสวยดว้ย 
IML ประจ าปีการศึกษา 
2562 

ศูนย์ประสานงานเพื่อ
การอนุรักษ์ปา่ชายเลน
ของกองทัพบก (ภาค
กลาง) จ.เพชรบุร ี

      20,000 1. เพื่อให้
นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ชายฝั่ง และ
เข้าใจ
ความส าคัญ

20,000 1. เพื่อให้
นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ชายฝั่ง และ
เข้าใจ
ความส าคัญ

1. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนพฤศจิกายน  
(ปีงบประมาณ 2563 
และ 2564) 
2. แหล่งทุน : เงิน
รายได้ สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

ของป่าชาย
เลน 
2.เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าชาย
เลนของ
ประเทศให้
มากขึ้น 
3. เพื่อให้
นักศึกษาได้
เรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานใน
ชุมชน   ทั้ง
ด้านความรู้เชิง
ระบบนิเวศน์ 
วิถีชีวิต และ
ศิลปวัฒนธรร
มท้องถิ่น 

ของป่าชาย
เลน 
2.เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าชาย
เลนของ
ประเทศให้
มากขึ้น 
3. เพื่อให้
นักศึกษาได้
เรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานใน
ชุมชน   ทั้ง
ด้านความรู้เชิง
ระบบนิเวศน์ 
วิถีชีวิต และ
ศิลปวัฒนธรร
มท้องถิ่น 

3. ประเภท : โครงการ
กิจกรรมนักศึกษา 
4. ผู้รับผิดชอบ :  
อ.เกษรินทร์ พูลทรัพย ์

  รวม ..3.. โครงการ             
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

F3A8 โครงการจัดท าสมุดภาพ 
“ตามรอยร้อยเร่ืองราว
พิธีบูชาต้นไม้ ณ  
พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน” 

พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน จ.เพชรบุร ี

  350,000 1.เพื่อรวบรวม
องค์ความรู้
เร่ืองราวต่างๆ
ของพิธีบูชา
ต้นไม้ ณ พระ
ราชนิเวศน์
มฤคทายวัน  
ในลักษณะ
ของการจัดท า
สมุดภาพ 
“ตามรอยร้อย
เร่ืองราวพิธี
บูชาต้นไม้  
ณ พระราช
นิเวศน์
มฤคทายวัน” 
2. เพื่ออนุรักษ์
สืบสาน
ประเพณีอัน
ทรงคุณค่า ให้
คงอยู่ 

 1.เพื่อรวบรวม
องค์ความรู้
เร่ืองราวต่างๆ
ของพิธีบูชา
ต้นไม้ ณ พระ
ราชนิเวศน์
มฤคทายวัน  
ในลักษณะ
ของการจัดท า
สมุดภาพ 
“ตามรอยร้อย
เร่ืองราวพิธี
บูชาต้นไม้  
ณ พระราช
นิเวศน์
มฤคทายวัน” 
2. เพื่ออนุรักษ์
สืบสาน
ประเพณีอัน
ทรงคุณค่า ให้
คงอยู่ 

 1.เพื่อรวบรวม
องค์ความรู้
เร่ืองราวต่างๆ
ของพิธีบูชา
ต้นไม้ ณ พระ
ราชนิเวศน์
มฤคทายวัน  
ในลักษณะ
ของการจัดท า
สมุดภาพ 
“ตามรอยร้อย
เร่ืองราวพิธี
บูชาต้นไม้  
ณ พระราช
นิเวศน์
มฤคทายวัน” 
2. เพื่ออนุรักษ์
สืบสาน
ประเพณีอัน
ทรงคุณค่า ให้
คงอยู่ 

  1. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ:  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุร ี
2. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
: รศ.ดร.ธีระวัฒน์  
จันทึก 
3. แหล่งทุน :  
เงินกองทุนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

F3A8 การเข้าร่วมจัด
นิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. ก าหนด       ร่วมจัด
นิทรรศการใน
ฐานะ
หน่วยงานที่
ร่วมสนองพร
ราชด าริ 

      ร่วมจัด
นิทรรศการใน
ฐานะ
หน่วยงานที่
ร่วมสนองพร
ราชด าร ิ

    เพื่อการจัดนิทรรศการ 
อพ.สธ. ทุกๆ 2 ปี ใน
ฐานะหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริ 

F3A8 การจัดท าเวบ็ไซต์ 
อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
 
 
 

    เพื่อประชา 
สัมพันธ์เผย 
แพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ

  เพื่อประชา 
สัมพันธ์เผย 
แพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ

  เพื่อประชา 
สัมพันธ์เผย 
แพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ

  เพื่อประชา 
สัมพันธ์เผย 
แพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ

  เพื่อประชา 
สัมพันธ์เผย 
แพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ

  



 

แผนแม่บท อพ.สธ.-มศก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)   หน้า 9 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

 
 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

F3A8 การสนับสนุนการ
ท างานของเครือข่าย C- 
อพ.สธ. โดยเป็น
ประธานเครือข่าย
อพ.สธ.-สกอ. ภาคกลาง
ตอนล่าง 

สถานศึกษาเครือข่าย
อพ.สธ.-สกอ. ภาคกลาง
ตอนล่าง  

100,000 1. ประชุม
เครือข่ายอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง  
2. จัดท าโจทย์
วิจัยรว่มกัน
ของ
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย C- 
อพ.สธ. ภาค
กลางตอนล่าง 

100,000 1. ประชุม
เครือข่ายอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง  
2. จัดท าโจทย์
วิจัยรว่มกัน
ของ
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย C- 
อพ.สธ. ภาค
กลางตอนล่าง 

100,000 1. ประชุม
เครือข่ายอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง  
2. จัดท าโจทย์
วิจัยรว่มกัน
ของ
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย C- 
อพ.สธ. ภาค
กลางตอนล่าง 

100,000 1. ประชุม
เครือข่ายอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง  
2. จัดท าโจทย์
วิจัยรว่มกัน
ของ
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย C- 
อพ.สธ. ภาค
กลางตอนล่าง 

100,000 1. ประชุม
เครือข่ายอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง  
2. จัดท าโจทย์
วิจัยรว่มกัน
ของ
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย C- 
อพ.สธ. ภาค
กลางตอนล่าง 

1. งบประมาณจาก 
สกอ. 

 รวม ..4.. โครงการ             
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย  A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร  
                                            A7 กิจกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  A8 กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 


