กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
กิจกรรมที่
F1A1

F1A2

ชือ่ โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ

1. ทำเส้นทำงเดินป่ำ
ศึกษำธรรมชำติ

พืน้ ที่ปกปักป่ำ
ชุมชนบ้ำนแสนสุข
ม.2 ต.คลองชะอุ่น
อ.พนม จ.สุ
รำษฎร์ธำนี

รวม 1 โครงการ
1.กำรสำรวจเก็บรวบรวม
ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำ

2560
เป้าหมาย
30,000 เส้นทำงระยะ
ประมำณ 3,000
เมตร

รวมงบประมาณ 30,000
อำเภอกำญจนดิษฐ์
60,000 ต.ท่ำทอง
จังหวัด
ต.ท่ำอุแท
สุรำษฎร์ธำนี
อ.กำญจนดิษฐ์
(พืน้ ที่รอบๆ
จ.สุรำษฎร์ธำนี
มหำวิทยำลัย
ภำยในรัศมี 50
กิโลเมตร)

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
10,000 เส้นทำงระยะ
10,000 เส้นทำงระยะ
10,000 เส้นทำงระยะ
ประมำณ 3,000
ประมำณ 3,000
ประมำณ 3,000
เมตร
เมตร
เมตร

10,000
90,000 ต.ตะเคียนทอง
ต.กะแดะ
ต.พลำยวำส
อ.กำญจนดิษฐ์
จ.สุรำษฎร์ธำนี

10,000
90,000 ต.กรูด ต.ป่ำร่อน
ต.คลองสระ
อ.กำญจนดิษฐ์
จ.สุรำษฎร์ธำนี

10,000
90,000 ต.ช้ำงซ้ำย
ต.ช้ำงขวำ ต.ทุ่งรัง
อ.กำญจนดิษฐ์
จ.สุรำษฎร์ธำนี

2564
เป้าหมาย
10,000 เส้นทำงระยะ
ประมำณ 3,000
เมตร

10,000
60,000 ต.ทุ่งกง
ต.ท่ำทองใหม่
อ.กำญจนดิษฐ์
จ.สุรำษฎร์ธำนี

หมายเหตุ

ดำเนินงำน
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/
สถำนศึกษำที่
ร่วมสนอง
พระรำชดำริใน
งำน อพ.สธ.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
กิจกรรมที่
F1A2

ชือ่ โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ

2. สำรวจพันธุ์สมุนไพรที่ อำเภอต่ำงๆ ใน
ใช้รักษำโรคในเขตจังหวัด จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี

2560
เป้าหมาย
450,000 อ.พุนพิน
อ.คีรีรัฐนิคม
อ.บ้ำนตำขุน
อ.พนม อ.เมือง
อ.กำญจนดิษฐ์
อ.ดอนสัก
อ.เกำะสุมย
อ.เกำะพะงัน
อ.ไชยำ อ.ท่ำฉำง
อ.ท่ำชนะ
อ.เคียนซำ อ.
ชัยบุรี
อ.บ้ำนนำเดิม
อ.บ้ำนนำสำร
อ.พระแสง
อ.เวียงสระ อ.
วิภำวดี
จ.สุรำษฎร์ธำนี

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย

2564

เป้าหมาย

หมายเหตุ
ดำเนินงำน
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/
สถำนศึกษำที่
ร่วมสนอง
พระรำชดำริใน
งำน อพ.สธ.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
กิจกรรมที่

ชือ่ โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ

F1A2

3. กำรสำรวจเก็บ
รวบรวมชนิดพันธุ์พืช
สัตว์ จุลินทรียแ์ ละศึกษำ
ลักษณะทำง
กำยภำพ

บริเวณสำนักสงฆ์
บ้ำนน้ำรำด
ต.บ้ำนทำเนียบ
อ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุรำษฎร์ธำนี

F1A2

4. กำรสำรวจเก็บรวบรวม
ภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก
กำรใช้ประโยชน์ด้ำน
พฤกษศำสตร์พนื้ บ้ำน

ชุมชนโดยรอบ
สำนักสงฆ์บ้ำนน้ำ
รำด ต.บ้ำทำเนียบ
อ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุรำษฎร์ธำนี

F1A3

รวม 4 โครงการ
1.เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้น้ำ
พืน้ ถิ่นและพรรณไม้น้ำ
สวยงำม

2560
เป้าหมาย
393,000 1. กำหนดพืน้ ที่
ชัดเจน
2. รวบรวมชนิด
พันธุ์พืช สัตว์
จุลินทรีย์
3. ข้อมูลทำง
กำยภำพของ
สิ่งมีชีวติ แต่ละชนิด

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย

2564

หมายเหตุ
ดำเนินงำน
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/
สถำนศึกษำที่
ร่วมสนอง
พระรำชดำริใน
งำน อพ.สธ.

334,200 1. กำหนดพืน้ ที่
ชัดเจน
2.องค์ควำมรู้ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นจำก
กำรใช้ประโยชน์
ด้ำนพฤกษศำสตร์
พืน้ บ้ำน

รวมงบประมาณ 1,237,200
อำเภอต่ำง ๆ ใน
90,000 มีสถำนที่จดั
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รวบรวมพันธุ์ไม้น้ำ
19 อำเภอ
พืน้ ถิ่นและพรรณ
ไม้น้ำสวยงำมอย่ำง
น้อย 30 ชนิด

เป้าหมาย

ดำเนินงำน
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/
สถำนศึกษำที่
ร่วมสนอง
พระรำชดำริใน
งำน อพ.สธ.
90,000

90,000

90,000

60,000

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
กิจกรรมที่

ชือ่ โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ
อำเภอต่ำง ๆ ใน
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
19 อำเภอ

2560

เป้าหมาย

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
90,000 มีสถำนที่จดั
รวบรวมพันธุ์ปลำ
พืน้ ถิ่นในจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี
อย่ำงน้อย 20 ชนิด

F1A3

2.เก็บรวบรวมพันธุ์ปลำ
ท้องถิ่นในจังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี

F1A3

3.กำรเพำะพันธุ์และกำร สถำนที่เพำะพันธุ์
อนุบำลพันธุ์สัตว์น้ำพืน้ ถิ่น และอนุบำลคือ
สำขำวิชำเทคโนโลยี
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์
ธำนี แหล่งปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ำคือ บึง
ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุรำษฎร์ธำนี

180,000 กำรศึกษำและ
ปฏิบัติกำร
เพำะพันธุ์ อนุบำล
สัตว์น้ำพืน้ ถิ่นของ
จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี อย่ำงน้อย 2
ชนิด เพือ่ นำลูก
พันธุ์ปล่อย
กลับคืนสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชำติ

F1A3

4. กำรเพำะขยำยพันธุ์ บริเวณสำนักสงฆ์
พืชประจำถิ่นที่สำคัญ
บ้ำนน้ำรำด
และปลูกเพือ่ กำรอนุรักษ์ ต.บ้ำนทำเนียบ
อ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุรำษฎร์ธำนี

348,900 1.กำรเพำะ
ขยำยพันธุ์พืช
ประจำถิ่นที่สำคัญ
เช่น ยำงนำ อโศก
เนรพูสี ฯลฯ
2. ปลูกเพือ่ กำร
อนุรักษ์

2564

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
กิจกรรมที่

ชือ่ โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ

F1A3

5.ปลูกรักษำพันธุ์
สมุนไพรที่ใช้รักษำโรคใน
เขตจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี

สวนสมุนไพร
คณะพยำบำล
ศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรำษฎร์ธำนี

F1A3

6. กำรขยำยพันธุกรรม
ต้นหยำดน้ำค้ำง

ศูนย์วทิ ยำศำสตร์
มรภ.สุรำษฎร์ธำนี
และ ต.พรุพี
อ.บ้ำนนำสำร
จ.สุรำษฎร์ธำนี

F1A3

7.จัดแสดงพันธุ์ไม้น้ำพืน้ สำขำวิชำเทคโนโลยี
ถิ่น พรรณไม้น้ำสวยงำม เพำะเลีย้ งสัตว์น้ำ
และกำรขยำยพันธุ์ไม้น้ำ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรำษฎร์ธำนี

รวม 7 โครงการ

รวมงบประมาณ

2560

เป้าหมาย

100,000 ได้องค์ควำมรู้เรื่อง
พฤกษศำสตร์และ
กำรเพำะเลี้ยง
เนื้อเยือ่ ของต้น
หยำดน้ำค้ำง

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
10,000 ปลูกรักษำพันธุ์
พืชสมุนไพรที่เก็บ
มำจำกกำรสำรวจ

100,000 ได้องค์ควำมรู้เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อ
กำรขยำยพันธุต้น
หยำดน้ำค้ำงใน
หลอดทดลอง

100,000 ได้พืชสมุนไพร
จำนวนมำกที่จะ
นำไปใช้เป็นสำร
ตั้งต้นใน
กำรศึกษำกำรใช้
ประโยชน์

100,000 ได้องค์ควำมรู้
เรื่องประโยชน์
ของสำรสกัดจำก
ต้นหยำดน้ำค้ำง

2564

100,000 1.ได้องค์ควำมรู้
เรื่องวิธกี ำรอนุบำล
ต้นหยำดน้ำค้ำง
2.นำไปสู่กำร
ขยำยพันธ์ตำม
ธรรมชำติต่อไป

60,000 จัดแสดงและแปลง
ขยำยพันธุ์ไม้น้ำ
อย่ำงน้อย 30 ชนิด

250,000

728,900

100,000

100,000

เป้าหมาย

100,000

หมายเหตุ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
กิจกรรมที่

ชือ่ โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ

F2A4

1. ศึกษำกำรใช้ประโยชน์ ชุมชนโดยรอบ
และกำรแปรรูปจำกพันธุ์ สำนักสงฆ์บ้ำนน้ำ
พืชและจุลินทรียใ์ นท้องถิ่น รำด ต.บ้ำนทำเนียบ
อ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุรำษฎร์ธำนี

F2A4

2.ศึกษำกำรใช้ประโยชน์
พืชสมุนไพรที่ใช้รักษำโรค
ในเขตจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี

F2A5

รวม 2 โครงการ
1. กำรจัดทำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรในท้องถิ่น

2560

เป้าหมาย

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
390,000 กำรอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรใน
ท้องถิ่น อย่ำงน้อย
3 ชนิด

คณะพยำบำล
ศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรำษฎร์ธำนี

รวมงบประมาณ
บริเวณสำนักสงฆ์
บ้ำนน้ำรำด ต.
บ้ำนทำเนียบ อ.คีรี
รัฐนิคม จ.สุ
รำษฎร์ธำนี

2564

เป้าหมาย

ดำเนินงำน
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/
สถำนศึกษำที่
ร่วมสนอง
พระรำชดำริใน
งำน อพ.สธ.

300,000 ศึกษำกำรใช้
ประโยชน์พันธุ์
พืชสมุนไพรที่ใช้
รักษำโรคในเขต
จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี

390,000

300000
200,500 1. ฐำนข้อมูล
กำยภำพ
2. ฐำนข้อมูล
ชีวภำพ
3. ฐำนข้อมูล
ภูมิปัญญำ

หมายเหตุ

ดำเนินงำน
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/
สถำนศึกษำที่
ร่วมสนอง
พระรำชดำริใน
งำน อพ.สธ.

0

0

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
กิจกรรมที่

ชือ่ โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ

F2A5

2. จัดทำฐำนข้อมูลพันธุ์
ไม้ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช
อพ.สธ.-มรส.

F2A5

3.จัดทำศูนย์ข้อมูลพืช
สมุนไพรที่ใช้รักษำโรคใน
เขตจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี

คณะพยำบำล
ศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรำษฎร์ธำนี

รวม 3 โครงการ

รวมงบประมาณ

2560

เป้าหมาย

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย

50,000 จัดทำศูนย์ข้อมูล
พืชสมุนไพรที่ใช้
รักษำโรคในเขต
จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี
200,500

50000

2564
เป้าหมาย
55,000 มีฐำนข้อมูลพันธุ์ไม้

50,000 จัดทำศูนย์ข้อมูล
พืชสมุนไพรที่ใช้
รักษำโรคในเขต
จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี
105,000

หมายเหตุ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
กิจกรรมที่
F2A6

ชือ่ โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ

1.กำรศึกษำ
พฤกษศำสตร์และกำร
ปรับปรุงพันธุ์
หม้อข้ำวหม้อแกงลิงไทเก
อร์สุรำษฎร์ (Nepenthes
surattensis)

อ. กำญจนดิษฐ์ จ.
สุรำษฎร์ธำนี และ
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรำษฎร์ธำนี

รวม 1 โครงการ

รวมงบประมาณ

2560
เป้าหมาย
100,000 1.ข้อมูลพืน้ ฐำน
เกี่ยวกับ
หม้อข้ำวหม้อแกงลิง
2. นิเวศวิทยำของ
หม้อข้ำวหม้อแกงลิง
ในภำคใต้บำงชนิด
3. รวบรวมพันธุ์
และศึกษำลักษณะ
หม้อข้ำวหม้อแกงลิง
ไทเกอร์สุรำษฎร์
และชนิดอื่นๆ
อำเภอกำญจนดิษฐ์
4. รำยงำนกำร
ดำเนินงำนปี 2560
5. กำรนำเสนอผล
กำรดำเนินงำนใน
ที่ประชุมทำง
วิชำกำร/สัมมนำ/
เผยแพร่ทำงวำรสำร

100,000

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
200,000 1. องค์ควำมรู้ทำง
300,000 1. องค์ควำมรู้
300,000 1.องค์ควำมรู้
กำยวิภำค เซลล์
กำรปรับปรุง
กำรพัฒนำพันธุ์
วิทยำและ
พันธุ์ไทเกอร์สุ
โดยกำรชักนำให้
พันธุกรรมของไทเก
รำษฎร์โดยกำร
เพิม่ ชุดโครโมโซม
อร์สุรำษฎร์
ผสมข้ำมกับ
ของไทเกอร์สุ
2. องค์ควำมรู้กลไก
ชนิดอื่นๆ
รำษฎร์
กำรเจริญเติบโต
2. องค์ควำมรู้
2. องค์ควำมรู้
และขยำยพันธ์ของ
กำรเจริญเติบโต
กำรเจริญเติบโต
ไทเกอร์สุรำษฎร์
ของลูกผสมต่ำง
ของลูกที่เกิดจำก
3. องค์ควำมรู้กำร
ชนิ
ด
ของไทเก
ชักนำให้เพิม่ ชุด
ขยำยพันธุ์แบบไม่
อร์
ส
ร
ุ
ำษฎร์
โครโมโซมของไท
อำศัยเพศของไทเก
3. รำยงำนกำร
เกอร์สุรำษฎร์
อร์สุรำษฎร์
ดำเนินงำนปี
3. รำยงำนกำร
4. รำยงำนกำร
2562
ดำเนินงำนปี
ดำเนินงำน ปี 2561
5. กำรนำเสนอผล
4. กำรนำเสนอ
2563
กำรดำเนินงำนในที่
ผลกำร
4. กำรนำเสนอ
ประชุมทำงวิชำกำร
ดำเนินงำนในที่
ผลกำรดำเนินงำน
/สัมมนำ/เผยแพร่
ประชุมทำง
ในที่ประชุมทำง
ทำงวำรสำร
วิชำกำร/สัมมนำ/
วิชำกำร/สัมมนำ/
เผยแพร่ทำง
เผยแพร่ทำง
วำรสำร
วำรสำร

200,000

300,000

300,000

2564
เป้าหมาย
300,000 1.เว็บไซต์ถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้สู่
ประชำชน เรื่อง
พฤกษศำสตร์และ
กำรปรับปรุงพันธุ์
ไทเกอร์สุรำษฎร์
2. นำเสนอสรุปผล
กำรดำเนินงำนใน
งำนประชุมทำง
วิชำกำร/เผยแพร่
ทำงวำรสำร
3. รำยงำนสรุปผล
กำรดำเนินงำน
ฉบับสมบูรณ์
ตั้งแต่ปี
2560-2564
4.จัดทำตำรำ
ขนำด pocket
book เรื่อง
พฤกษศำสตร์และ
กำรปรับปรุงพันธุ์
ไทเกอร์สุรำษฎร์
จำนวน 1,000 เล่ม

300,000

หมายเหตุ
มหำวิทยำลัย
ต้องมีกำร
วำงแผนร่วมกับ
อพ.สธ.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
กิจกรรมที่
F3A7

F3A8

ชือ่ โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ

1. งำนพิพิธภัณฑ์
ธรรมชำติที่มี
ชีวติ และแหล่งเรียนรู้

บริเวณสำนักสงฆ์
บ้ำนน้ำรำด
ต.บ้ำนทำเนียบ
อ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุรำษฎร์ธำนี

รวม 1 โครงการ
1. จัดอบรมเกี่ยวกับ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
(โดยเชิญวิทยำกรจำก
ภำยนอกในกำรอบรม)
ให้กับนักศึกษำชั้นปีที่ 3
ในคณะครุศำสตร์ทุกคน
พร้อมทั้งจัดตั้งธนำคำร
ต้นไม้และอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและสร้ำง
แกนนำเพือ่ ดูแลและ
บริหำรจัดกำร

รวมงบประมาณ
พืน้ ที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
อพ.สธ. มรภ.สุรำษฎร์ธำนี

2560

100,000

เป้าหมาย

1. นักศึกษำชั้นปีที่
3 คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรำษฎร์ธำนีได้
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
พันธุกรรมพืช
2.จัดทำธนำคำร
ต้นไม้และอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
3. จัดตั้งแกนนำ
นักศึกษำในกำร
ดูแลและบริหำร
จัดกำรธนำคำร
ต้นไม้และอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
630,000 เส้นทำงศึกษำ
212,000 เสริมสร้ำง
ธรรมชำติ
กระบวนกำร
เรียนรู้สู่
ประชำชนและ
กลุ่มเป้ำหมำย
80,000

1. นักศึกษำชั้นปีที่
3 คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรำษฎร์ธำนี
ได้องค์ควำมรู้
เกี่ยวกับ
พันธุกรรมพืช
2.จัดทำธนำคำร
ต้นไม้และอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
3. จัดตั้งแกน
นำนักศึกษำใน
กำรดูแลและ
บริหำรจัดกำร
ธนำคำรต้นไม้
และอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

630,000
212,000
50,000 1. นักศึกษำชั้น
50,000 1. นักศึกษำชั้นปีที่
ปีที่ 3 คณะครุ
3 คณะครุ
ศำสตร์
ศำสตร์
มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยรำช
รำชภัฏสุรำษฎร์
ภัฏสุรำษฎร์ธำนี
ธำนีได้องค์ควำมรู้
ได้องค์ควำมรู้
เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ
พันธุกรรมพืช
พันธุกรรมพืช
2.จัดทำธนำคำร
2.จัดทำธนำคำร
ต้นไม้และ
ต้นไม้และ
อนุรักษ์
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
พันธุกรรมพืช
3. จัดตั้งแกน
3. จัดตั้งแกนนำ
นำนักศึกษำใน
นักศึกษำในกำร
กำรดูแลและ
ดูแลและบริหำร
บริหำรจัดกำร
จัดกำรธนำคำร
ธนำคำรต้นไม้
ต้นไม้และ
และอนุรักษ์
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
พันธุกรรมพืช

2564

เป้าหมาย

50,000 1. นักศึกษำชั้นปีที่
3 คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรำษฎร์ธำนีได้
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
พันธุกรรมพืช
2.จัดทำธนำคำร
ต้นไม้และอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
3. จัดตั้งแกนนำ
นักศึกษำในกำร
ดูแลและบริหำร
จัดกำรธนำคำร
ต้นไม้และอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

หมายเหตุ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
กิจกรรมที่

ชือ่ โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ

F3A8

2. ร่วมมือกับเครือข่ำย
โรงเรียนของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนีเพือ่
สร้ำงธนำคำรต้นไม้และ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อย่ำงเป็นรูปธรรม

พืน้ ที่ โรงเรียน ที่
ร่วมสนองพระรำช
ดำริ อพ.สธ.
ภำยในรัศมี 50 กม.
ของ มรภ.สุรำษฎร์
ธำนี

F3A8

3. จัดแสดงพันธุ์ปลำ
ท้องถิ่นในจังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี

สำขำวิชำเทคโนโลยี
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรำษฎร์ธำนี

2560

เป้าหมาย

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
50,000 สร้ำงธนำคำร
75,000 สร้ำงธนำคำร
ต้นไม้และ
ต้นไม้และ
อนุรักษ์
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชน
พันธุกรรมพืชน
โรงเรียน
โรงเรียน
เครือข่ำยที่รำช
เครือข่ำยที่รำช
ภัฏดูแลที่ร่วม
ภัฏดูแลที่ร่วม
สนองโครงกำร
สนองโครงกำร
พระรำชดำริ
พระรำชดำริ
อพ.สธ. จำนวน
อพ.สธ. จำนวน
10 โรงเรียน
15 โรงเรียน

60,000

นิทรรศกำรจัด
แสดงพันธุ์ปลำพืน้
ถิ่นที่พบได้ใน
จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี อย่ำงน้อย
20 ชนิด

2564
เป้าหมาย
100,000 สร้ำงธนำคำร
ต้นไม้และอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชน
โรงเรียนเครือข่ำย
ที่รำชภัฏดูแลที่
ร่วมสนอง
โครงกำร
พระรำชดำริ
อพ.สธ. จำนวน
20 โรงเรียน

หมายเหตุ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
กิจกรรมที่

ชือ่ โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ

F3A8

4.อนุรักษ์พืชสมุนไพรที่ คณะพยำบำล
ใช้รักษำโรคในเขตจังหวัด ศำสตร์
สุรำษฎร์ธำนี
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรำษฎร์ธำนี

F3A8

5. จัดกำรท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

F3A8

6. ทำเอกสำรแผ่นพับ
พืน้ ที่ภำยใน
เผยแพร่ให้ควำมรู้
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ทำงด้ำนกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

บ้ำนน้ำรำด
ต.บ้ำนทำเนียบ
อ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุรำษฎร์ธำนี

2560

เป้าหมาย

150,000 สำรวจและจัดทำ
เส้นทำงท่องเที่ยว
Torism Road
Map

6,000 เพือ่ สนับสนุนให้
ประชำชนในพืน้ ที่
ได้เข้ำใจกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำร
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช จำนวน 1,000
แผ่น

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย

250,000 ทำป้ำยสื่อ
ควำมหมำย

9,000 เพือ่ สนับสนุนให้
ประชำชนในพืน้ ที่
ได้เข้ำใจกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำร
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช จำนวน
1,500 แผ่น

380,000 ให้ควำมรู้และ
สนับสนุนกำร
อบรมบัตร
มัคคุเทศก์สีเขียว

12,000 เพือ่ สนับสนุนให้
ประชำชนใน
พืน้ ที่ได้เข้ำใจ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับ
กำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
จำนวน 2,000
แผ่น

450,000 วำงแผนกำรนำ
เที่ยวและทำ
กำรตลำดกำร
ท่องเที่ยว

12,000 เพือ่ สนับสนุนให้
ประชำชนในพืน้ ที่
ได้เข้ำใจกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
จำนวน 2,000
แผ่น

2564
เป้าหมาย
100,000 จัดทำคู่มือพืช
สมุนไพรที่ใช้รักษำ
โรคในเขตจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี
เผยแพร่ในจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี

หมายเหตุ

520,000 แหล่งเรียนรู้กำร ดำเนินงำน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมกับองค์กร
ป่ำน้ำรำด
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/
สถำนศึกษำที่
ร่วมสนอง
พระรำชดำริใน
งำน อพ.สธ.
12,000 เพือ่ สนับสนุนให้
ประชำชนในพืน้ ที่
ได้เข้ำใจกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
จำนวน 2,000
แผ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
กิจกรรมที่

ชือ่ โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ

F3A8

7. อบรม "ทรัพยำกรไทย มหำวิทยำลัยรำช
พืชผักพรรณไม้"
ภัฏสุรำษฎร์ธำนี

F3A8

8.พืชผักพรรณไม้เท
รดแฟร์

F3A8

9. เผยแพร่สื่อต่ำงๆ เช่น มหำวิทยำลัยรำช
กำรทำหนังสือ วีดีทัศน์ ภัฏสุรำษฎร์ธำนี
แผ่นพับ

F3A8

10. ขยำยเครือข่ำย
อำสำสมัคร
สู่โรงเรียนในเครือข่ำยที่
รำชภัฏดูแล จำนวน 10
โรงเรียน

มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรำษฎร์ธำนี

พืน้ ที่โรงเรียนที่
ร่วมสนอพระรำช
ดำริ อพ.สธ.
ภำยในรัศมี 50 กม.
ของ มรภ.สุรำษฎร์
ธำนี

2560
เป้าหมาย
150,000 จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 200 คน

300,000 จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 2,000 คน

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
150,000 จำนวนผู้เข้ำร่วม
200,000 จำนวนผู้เข้ำร่วม
200,000 จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 200 คน
โครงกำร 200
โครงกำร 200 คน
คน
350,000 จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 2,000
คน

400,000 จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 2,000
คน

450,000 จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 2,000
คน

2564
เป้าหมาย
200,000 จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 200 คน

500,000 จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 2,000
คน
200,000 หนังสือ 1,000 เล่ม
วีดีทัศน์ 1 เรื่อง
แผ่นพับ 5,000
แผ่น

50,000 1. จำนวนแกนนำ
นักศึกษำจำนวน
100 คน
2. โรงเรียนใน
เครือข่ำยที่รำชภัฏ
ดูแลที่ร่วมสนอง
โครงกำร
พระรำชดำริ
อพ.สธ. จำนวน
10 โรงเรียน

75,000 1. จำนวนแกน
นำนักศึกษำ
จำนวน 100 คน
2. โรงเรียนใน
เครือข่ำยที่รำช
ภัฏดูแลที่ร่วม
สนองโครงกำร
พระรำชดำริ
อพ.สธ. จำนวน
15 โรงเรียน

100,000 1. จำนวนแกน
นำนักศึกษำ
จำนวน 100 คน
2. โรงเรียนใน
เครือข่ำยที่รำช
ภัฏดูแลที่ร่วม
สนองโครงกำร
พระรำชดำริ
อพ.สธ. จำนวน
20 โรงเรียน

หมายเหตุ

150,000 1. จำนวนแกนนำ
นักศึกษำจำนวน
100 คน
2. โรงเรียนใน
เครือข่ำยที่รำช
ภัฏดูแลที่ร่วม
สนองโครงกำร
พระรำชดำริ
อพ.สธ. จำนวน
25 โรงเรียน

มหำวิทยำลัย
ต้องขออนุญำต
ใช้ตรำ
สัญลักษณ์
อพ.สธ. โดย
ขอให้ส่ง draft
หรือ ไฟล์ มำให้
อพ.สธ.
พิจำรณำก่อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
กิจกรรมที่

ชือ่ โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ

F3A8

11. ขยำยโครงกำรไปสู่
เครือข่ำยชุมชนท้องถิ่น
ขอบเขตพืน้ ที่ของ
โรงเรียนในเครือข่ำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนีเพือ่ มีส่วนร่วม
ในกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในชุมชน

พืน้ ที่ โรงเรียน
อบต./เทศบำล
ตำบลที่ร่วมสนอง
พระรำชดำริ
อพ.สธ. ภำยใน
รัศมี 50 กม.
ของ มรภ.สุรำษฎร์
ธำนี

F3A8

12. กำรจัดกำรประชุม
วิชำกำรและนิทรรศกำร
อพ.สธ.

หน่วยงำนที่เป็น
เจ้ำภำพร่วมจัด
งำนกับ อพ.สธ.

F3A8

13. จัดทำเว็บไซด์
มรภ.สุรำษฎร์ธำนี
ประชำสัมพันธ์หน่วยงำน
(อพ.สธ.- มรภ.สุรำษฎร์
ธำนี)

รวม 13 โครงการ
รวม 8 กิจกรรม จานวน 32 โครงการ

2560

250,000

เป้าหมาย

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
75,000 สร้ำงธนำคำร
ต้นไม้และ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน
เครือข่ำยที่รำช
ภัฏดูแลที่ร่วม
สนองโครงกำร
พระรำชดำริ
อพ.สธ. จำนวน
15 โรงเรียน

งำนประชุม
วิชำกำรและ
นิทรรศกำร
ทรัพยำกรไทย :
ชำวบ้ำนไทยได้
ประโยชน์

300,000

เพือ่ ประชำสัมพันธ์
กำรดำเนินงำน
สนองพระรำชดำริ
อพ.สธ.

เพือ่
ประชำสัมพันธ์
กำรดำเนินงำน
สนองพระรำชดำริ
อพ.สธ.

งำนประชุม
วิชำกำรและ
นิทรรศกำร
ทรัพยำกรไทย :
ศักยภำพมำก
ล้นมีให้เห็น

2564
เป้าหมาย
100,000 สร้ำงธนำคำร
ต้นไม้และอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียนเครือข่ำยที่
รำชภัฏดูแลที่ร่วม
สนองโครงกำร
พระรำชดำริ
อพ.สธ. จำนวน
20 โรงเรียน

350,000

เพือ่ ประชำ
สัมพันธ์กำร
ดำเนินงำน
สนองพระรำช
ดำริ อพ.สธ.

เพือ่
ประชำสัมพันธ์
กำรดำเนินงำน
สนอง
พระรำชดำริ
อพ.สธ.

ดำเนินงำนทุก
2 ปี

เพือ่
ประชำสัมพันธ์
กำรดำเนินงำน
สนองพระรำชดำริ
อพ.สธ.

รวมงบประมาณ

956,000

949,000

1,467,000

1,412,000

2,282,000

รวมงบประมาณ

2,573,200

2,367,900

3,097,500

2,174,000

2,857,000

หมายเหตุ
F หมำยถึง กรอบกำรดำเนินกำรดำเนินงำน อพ.สธ. 3 กรอบ ดังนี้ F1 กรอบกำรเรียนรู้ F2 กรอบกำรใช้ประโยชน์ F3 กรอบกำรสร้ำงจิตสำนึก

งำนประชุม
วิชำกำรและ
นิทรรศกำร
ทรัพยำกรไทย :
…………….

หมายเหตุ

13,069,600

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
กิจกรรมที่

ชือ่ โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ

2560

เป้าหมาย

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทหี่ ก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย

2564

เป้าหมาย

A หมำยถึง กิจกรรม 8 กิจกรรม ดังนี้
A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษำพันธุรกรมพืช A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมพืช
A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวำงแผนพัฒนำพันธุพ์ ชื A7 กิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
* ทรัพยากร 3 ฐาน ดังนี้ ทรัพยำกรกำยภำพ ทรัพยำกรชีวภำพ และ ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญำ
**แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
หน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชดำริจะต้องดำเนินกำรจัดตั้งคณะทำงำน/คณะอนุกรรมกำร และจัดทำเว็บไซด์ อพ.สธ.-หน่วยงำนสนองพระรำชดำริ

หมายเหตุ

