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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU)
กิจกรรมที่
ชื่อโครงการ
พื้นที่ดาเนินการ
F1A2
1."พาน้องดูนก" การจัดการ สวนมะม่วง อาเภอ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
บางคล้าจังหวัด
ชุมชนผู้ปลูกมะม่วงจังหวัด ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

F1A2

2.การสารวจข้อมูลความ
พื้นที่ตาบลสาวชะโงก
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อ อาเภอบางคล้า
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระดับท้องถิ่นพื้นที่ตาบล
สาวชะโงก อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

F1A2

3.การศึกษารวบรวมคุณค่า
ของกล้วย ภาคตะวันออก

รวม..3..โครงการ

2560

เป้าหมาย

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2562
2561
เป้าหมาย
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
220,000 เยาวชน ครู
ชุมชน
นักศึกษา
ชาวสวนมะม่วง
ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

อบต.สาวชะโงก
และอบต.ท่ากระดาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

220,000

2564

เป้าหมาย

2,750,000 ชุมชนท้องถิ่น
ประชาชน
เยาวชน ตาบล
สาวชะโงก
อาเภอบางคล้า
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2,750,000 ชุมชนท้องถิ่น
ประชาชน
เยาวชน ตาบล
สาวชะโงก
อาเภอบางคล้า
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

200,000 ประชาชนใน
เขต อบต.สาว
ชะโงก และ
อบต.ท่า
กระดาน
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

200,000 ประชาชนใน
เขต อบต.สาว
ชะโงก และ
อบต.ท่า
กระดาน
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2,950,000

2,950,000

หมายเหตุ

6,120,000

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU)
กิจกรรมที่
F1A3

F2A4

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

เป้าหมาย

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

1.การสร้างแหล่งเรียนรู้สวน โรงเรียนในเขต อบต.
สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ากระดาน จังหวัด
แบบมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน ฉะเชิงวเทรา
เขตตาบล ท่ากระดาน อาเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

รวม..1..โครงการ
1.การรวบรวมและประเมิน คณะวิทยาศาสตร์
คุณค่าเชื้อพันธุ์ข้าวในดินกรด และเทคโนโลยี
เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

F2A4

2.การวิจัยและพัฒนา
อาเภอบางคล้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา
มะม่วงเพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชม
ผู้ผลิต มะม่วงส่งออก

F2A4

3.การอนุรักษ์พืชสมุนไพร
หางไหลแดงเพื่อการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ตาบล
สาวชะโงก อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

พื้นที่ตาบลสาวชะโงก
อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

420,400 โรงเรียน 3 โรง
ในเขต อบต.ท่า
กระดาน จังหวัด
ฉะเชิงวเทรา

2564

เป้าหมาย

หมายเหตุ

420,400 โรงเรียน 3 โรง
ในเขต อบต.ท่า
กระดาน จังหวัด
ฉะเชิงวเทรา

420,400

420,400

450,000 ชุมชน
ประชาชน
เยาวชน ใน
ตาบลสาว
ชะโงก อาเภอ
บางคล้า
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

450,000 ชุมชน
ประชาชน
เยาวชน ใน
ตาบลสาว
ชะโงก อาเภอ
บางคล้า
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

685,000 คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราช
นครินทร์
1,300,000 วิสาหกิจชุมชน
ส่งออกมะม่วง
ฉะเชิงเทรา

840,800
ได้รับ
งบประมาณใน
ปี 2560 จาก
วช.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU)
กิจกรรมที่
ชื่อโครงการ
F2A4
4.การพัฒนาขนมขบเคี้ยว
เพื่อสุขภาพจากกล้วย

F3A8

F3A8

พื้นที่ดาเนินการ
อบต.สาวชะโงก
และ อบต.ท่ากระดาน

2560

เป้าหมาย

รวม..4.. โครงการ
1.โครงการจัดประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะทางาน และคณะ
ราชนครินทร์
ดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์

685,000

2.การจัดแสดงผลงานการ หน่วยงานที่เป็น
ศึกษาวิจัย และนิทรรศการ เจ้าภาพร่วมจัดงาน
ความรู้ รวมถึงการจัด
กับอพ.สธ.
นิทรรศการประมวล
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
อพ.สธ. - มรภ.ราชนครินทร์
และเอกสารเผยแพร่
ประมวลองค์ความรู้ต่างๆ

100,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :
ศักยภาพมาก
ล้นมีให้เห็น

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2562
2561
เป้าหมาย
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
223,740 ประชาชนใน
เขต อบต.สาว
ชะโงก และ
อบต.ท่า
กระดาน
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
1,300,000

673,740
50,000

673,740
50,000
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
และ
คณะทางาน
โครงการ
อพ.สธ. - มรภ.
ราชนครินทร์

300,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :
ชาวบ้านไทย
ได้ประโยชน์

2564
เป้าหมาย
223,740 ประชาชนใน
เขต อบต.สาว
ชะโงก และ
อบต.ท่า
กระดาน
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ

3,332,480
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
และ
คณะทางาน
โครงการ
อพ.สธ. - มรภ.
ราชนครินทร์

300,000 งานประชุม
ดาเนินการทุก
วิชาการและ 2 ปี
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :
ประโยชน์แท้
แก่มหาชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU)
กิจกรรมที่
ชื่อโครงการ
F3A8
3.จัดทาเว็บไซด์
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
อพ.สธ.-มรภ.ราชนครินทร์

รวม….3.... โครงการ
รวม 4 กิจกรรม จานวน
12โครงการ

พื้นที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

รวมงบประมาณ
รวมทั้งหมด

2560
เป้าหมาย
100,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
การดาเนินงาน
สนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

200,000
885,000

การดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
2562
2561
เป้าหมาย
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
100,000 เพื่อ
100,000 เพื่อ
100,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
การ
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
สนอง
สนอง
สนอง
พระราชดาริ
พระราชดาริ
พระราชดาริ
อพ.สธ.
อพ.สธ.
อพ.สธ.
100,000
100,000

400,000
1,920,000

150,000
4,194,140

2564
เป้าหมาย
100,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
การดาเนินงาน
สนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

หมายเหตุ

450,000
4,494,140

1,300,000
11,593,280

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 ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
**แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริจะต้องดาเนินการจัดตั้งคณะทางาน/คณะอนุกรรมการ และจัดทาเว็บไซด์ อพ.สธ.-หน่วยงานสนองพระราชดาริ

