
2560 เปา้หมาย 2561 เปา้หมาย 2562 เปา้หมาย 2563 เปา้หมาย 2564 เปา้หมาย
F2A4 1.การรวบรวมและประเมิน

คุณค่าเชื้อพนัธุ์ข้าวในดินกรด
เพื่อการอนุรักษ์พนัธุกรรม

คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราช
ภฏัราชนครินทร์

685,000            คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัย
ราชภฏัราช
นครินทร์

ได้รับ
งบประมาณในปี
 2560 จาก วช.

F2A4 2.การวิจัยและพฒันา
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางจาก
มะม่วงเพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชมผู้ผลิต
 มะม่วงส่งออก

อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1,300,000     วิสาหกิจชุมชน
ส่งออกมะม่วง
ฉะเชิงเทรา

1,300,000    วิสาหกิจชุมชน
ส่งออกมะม่วง
ฉะเชิงเทรา

1,300,000     วิสาหกิจชุมชน
ส่งออกมะม่วง
ฉะเชิงเทรา

F2A4 3.การแปรรูปเปลือกมะม่วง
โดยน ากลับมาท าการ
สังเคราะห์และควบคุมขนาด
อนุภาคนาโนซิลเวอร์และ
สร้างฟล์ิมบางส าหรับเป็นตัว
ตรวจวัดสีไอออนตะกั่วและ
ไอออน แมงกานีสในน้ า

อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

647,700       อ าเภอบางคล้า 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

647,700       อ าเภอบางคล้า 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

647,700       อ าเภอบางคล้า 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

F2A4 4.การแปรรูปมะม่วงเป็น
ผลิตภณัฑ์ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน

อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

583,000       อ าเภอบางคล้า 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

583,000       อ าเภอบางคล้า 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

583,000       อ าเภอบางคล้า 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

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

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ (RRU)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตลุาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ



2560 เปา้หมาย 2561 เปา้หมาย 2562 เปา้หมาย 2563 เปา้หมาย 2564 เปา้หมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ (RRU)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตลุาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ
F2A4 5.การผลิตเอทานอลชีวภาพ

จากเปลือกมะม่วงด้วยยีสต์   
  

สวนมะม่วงใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

500,000       ชาวสวนมะม่วง
ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

500,000       ชาวสวนมะม่วง
ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

500,000       ชาวสวนมะม่วง
ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

F2A4 6.ภมูิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพร
ไทยกับการยืดอายุการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตมะม่วง

อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1,025,000     เกษตรกรผู้
ปลูกมะม่วง 
อ าเภอบางคล้า
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1,025,000    เกษตรกรผู้
ปลูกมะม่วง 
อ าเภอบางคล้า
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1,025,000     เกษตรกรผู้
ปลูกมะม่วง 
อ าเภอบางคล้า
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

F2A4 7.รูปแบบการสร้างความ
ตระหนักด้วยการใช้ภมูิ
ปัญญาของต้นหางไหลแดงใน
การก าจัดศัตรูของการปลูก
มะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ าเภอบางคล้า 
บ้านโพธิ์ พนม
สารคาม

       780,000  ประชาชน
อ าเภอบางคล้า
 บ้านโพธิ์ และ
พนมสารคาม

       780,000  ประชาชน
อ าเภอบางคล้า
 บ้านโพธิ์ และ
พนมสารคาม

       780,000  ประชาชน
อ าเภอบางคล้า
 บ้านโพธิ์ และ
พนมสารคาม

รวม......7.....  โครงการ 685,000 5,046,200 5,046,200 5,046,200 15,823,600
F2A5 1.การพฒันาฐานข้อมูลและชุด

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เร่ือง
นวัตกรรมและภมูิปัญญาด้าน
การปลูกมะม่วง

ต าบลสาวชะโงก 
อ าเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

520,000 ปราชญภ์มูิ
ปัญญาท้องถิ่น
ด้านการปลูก
มะม่วง

520,000 ปราชญภ์มูิ
ปัญญาท้องถิ่น
ด้านการปลูก
มะม่วง

520,000 ปราชญภ์มูิ
ปัญญาท้องถิ่น
ด้านการปลูก
มะม่วง

F2A5 2.นวัตกรรมระบบฐานข้อมูล
ดิจิทัลออนไลน์พนัธุ์มะม่วง

เกษตรกรใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

       500,000 บุคคลทั่วไป 
ผู้ใช้ระบบ

       500,000 บุคคลทั่วไป 
ผู้ใช้ระบบ

       500,000 บุคคลทั่วไป 
ผู้ใช้ระบบ



2560 เปา้หมาย 2561 เปา้หมาย 2562 เปา้หมาย 2563 เปา้หมาย 2564 เปา้หมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ (RRU)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตลุาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ
F2A5 3.การพฒันาฐานข้อมูลภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นด้วยการผลิต
ส่ือการเรียนรู้ของการปลูก
มะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2

555,000  โรงเรียนวัด
เปี่ยมนิโคร
ธาราม 
โรงเรียนวัด
สาวชะโงก

555,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ฉะเชิงเทรา 
เขต 2

555,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ฉะเชิงเทรา 
เขต 2

F2A5 4.การพฒันารูปแบบการ
เรียนรู้ชุมชนศูนย์ฐานข้อมูล
ส าหรับมะม่วงเมืองแปดร้ิว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา 670,000       บุคคลทั่วไป 670,000       บุคคลทั่วไป 670,000       บุคคลทั่วไป

F2A5 5.พฒันาระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์การอนุรักษ์
พนัธุกรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น จ.ฉะเชิงเทรา

ศูนย์
ศิลปะวัฒนธรรม
และท้องถิ่น และ
ส านักวิทยบริการฯ

       500,000 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

       500,000 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

รวม......5......  โครงการ     2,245,000     2,745,000     2,745,000       7,735,000

F3A8 1.การพฒันาชุดการเรียนรู้
เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าชายเลน  
ลุ่มแม่น้ าบางปะกง อย่าง
อย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

เยาวชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

657,000 เยาวชน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
โรงเรียนบาง
ปะกงบวร
วิทยายน

657,000 เยาวชนใน
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

657,000 เยาวชนใน
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา



2560 เปา้หมาย 2561 เปา้หมาย 2562 เปา้หมาย 2563 เปา้หมาย 2564 เปา้หมาย

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ (RRU)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตลุาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ
F3A8 2."พาน้องดูนก" การจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
ชุมชนผู้ปลูกมะม่วงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

สวนมะม่วง 
อ าเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

220,000 เยาวชน  ครู 
ชุมชน 
นักศึกษา
ชาวสวนมะม่วง
ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

220,000 เยาวชน  ครู 
ชุมชน 
นักศึกษา
ชาวสวนมะม่วง
ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

220,000 เยาวชน  ครู 
ชุมชน 
นักศึกษา
ชาวสวนมะม่วง
ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

F3A8 3.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
วัสดุไฮบริดอินทรีย์ในบรรจุ
ภณัฑ์เพื่อยับยั้งแบคทีเรีย 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันรังสียูวี เพื่อยืดอายุการ
เก็บรักษาผลมะม่วง

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
ตราด  
ปราจีนบุรี
นครนายก

990,500 เกษตรกร  
นักเรียน  
นักวิจัย  
นักวิชาการ 
และประชาชน
ทั่วไป ใน
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
ตราด 
ปราจีนบุรี 
นครนายก

990,500 เกษตรกร  
นักเรียน  
นักวิจัย  
นักวิชาการ 
และประชาชน
ทั่วไป ใน
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
ตราด 
ปราจีนบุรี 
นครนายก

990,500 เกษตรกร  
นักเรียน  
นักวิจัย  
นักวิชาการ 
และประชาชน
ทั่วไป ใน
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
ตราด 
ปราจีนบุรี 
นครนายก

F3A8 4.การจัดแสดงผลงานการ
ศึกษาวิจัย และนิทรรศการ
ความรู้ รวมถึงการจัด
นิทรรศการประมวลกิจกรรม
การเรียนรู้ของ อพ.สธ. - 
มรภ.ราชนครินทร์ และ
เอกสารเผยแพร่ประมวลองค์

หน่วยงานที่เป็น
เจ้าภาพร่วมจัด
งานกับอพ.สธ.

100,000            งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย
 : ศักยภาพ
มากล้นมีให้เห็น

300,000       งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :
 ชาวบ้านไทย
ได้ประโยชน์

300,000       งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย
 : ประโยชน์
แท้แก่มหาชน
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หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ (RRU)

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตลุาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ
F3A8 5.จัดท าเว็บไซด์

ประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน 
อพ.สธ.-มรภ.ราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราช
ภฏัราชนครินทร์

100,000            เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์
การด าเนินงาน
สนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ.

100,000        เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์
การ
ด าเนินงาน
สนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ.

100,000       เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์
การด าเนินงาน
สนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ.

100,000       เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์
การด าเนินงาน
สนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ.

100,000       เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์
การด าเนินงาน
สนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ.

รวม.....5..........  โครงการ รวมงบประมาณ 200,000 100,000 400,000 100,000 400,000 1,200,000

รวม 3  กิจกรรม จ านวน 17
โครงการ

รวมทั้งหมด 885,000 100,000 7,691,200 7,891,200 8,191,200 24,758,600

หมายเหตุ   
F   หมายถึง กรอบการด าเนินการด าเนินงาน อพ.สธ.  3 กรอบ  ดังนี้ F1 กรอบการเรียนรู้  F2 กรอบการใช้ประโยชน์  F3 กรอบการสร้างจิตส านึก
A  หมายถึง กิจกรรม 8 กิจกรรม  ดังนี้

A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร  A7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  A8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
* ทรัพยากร 3 ฐาน ดังนี้  ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และ ทรัพยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา
**แผนแม่บทระยะ 5 ปีทีห่ก (1 ตุลาคม 2559 -  30 กันยายน 2564) 

หน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริจะต้องด าเนินการจัดต้ังคณะท างาน/คณะอนุกรรมการ  และจัดท าเวบ็ไซด์ อพ.สธ.-หน่วยงานสนองพระราชด าริ 

A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร  A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร


