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แนวทางการปรับแก้ไขแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก 
 

ในแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก มีข้อก าหนดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
F1A1 ทุกหน่วยงานที่มีพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรของหน่วยงานเอง  ต้องแจ้งขนาดพื้นที่ให้ชัดเจน 
 มีการท าป้าย ท ารั้ว ก าหนดขอบเขต มีแผนที่ ที่แน่นอน 
 การด าเนินงานหลัก ๆ ในพื้นที่ เช่น การส ารวจทรัพยากร การระบุพิกัดของทรัพยากร การท าแนวกันไฟ ฯลฯ 
 ไม่ serious เรื่องจ านวนทรัพยากร เนื่องจากไม่ทราบว่าจะพบอะไรบ้าง 
 การสนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักทรัพยากรจัดเป็น  F3A8 
 

F1A2 การส ารวจทรัพยากรในกิจกรรมนี้ ต้องระบุในแผนแม่บทว่า ท าร่วมกับ อปท./รร. ที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
 ไม่ระบุจ านวนทรัพยากรในแผนแม่บท (แต่ให้ระบุในรายงานผลการด าเนินงาน) 
 กรณี 5 ปีส ารวจในพื้นที่เดิม  มีการแบ่ง Zone หรือไม ่
 อพ.สธ. ไม่สนับสนุนการส ารวจที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการเอง ในพื้นที่ที่มิใช่เขตความรับผิดชอบของทาง
มหาวิทยาลัย (เว้นแต่เป็นการด าเนินงานภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย) แต่จะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานร่วมกับ 
อปท./รร. ในพื้นที่ท่ีไปส ารวจ  
  - มหาวิทยาลัยเขียนโครงการส ารวจ  จัดเป็น F1A2 ของมหาวิทยาลัย  แต่ต้องให้คนในพ้ืนที่มาร่วมรับทราบว่า
มหาวิทยาลัยมาท าอะไรด้วย เพ่ือเป็นการฝึกให้ท้องถิ่นร่วมส ารวจด้วย (อปท. อาจสนับสนุนงบประมาณบางส่วน) 
  - อปท./รร. เป็นผู้ลงพ้ืนที่และด าเนินการส ารวจ และเชิญให้มหาวิทยาลัยไปร่วมด้วย  จัดเป็น F3A8 ของ
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยอาจจะสนับสนุนงบประมาณบางส่วน) 
 

F1A3 ขนาดของพ้ืนที่.. เป็นเรื่องส าคัญ ต้องระบุขนาดได้ 
 ลักษณะของพ้ืนที่ที่เป็น F1A3 (ท่ีต้องมีการตั้งงบประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี) 
  1. แปลงรวบรวมทรัพยากร 
  2. สวนพฤกษศาสตร์ 
  3. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
  4. ห้องปฏิบัติการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ 
  5. ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์/ธนาคารเชื้อพันธุกรรม 
  6. ฟาร์มปศุสัตว์/พื้นท่ีเลี้ยงสัตว์ 
  7. เรือนเพาะช า 
  ฯลฯ 
 งานอาจจะด าเนินการต่อเนื่องจาก F1A1 และ F1A2 ที่ต้องน าพันธุกรรมบางส่วนออกมาขยายพันธุ์เพ่ือให้เพียงพอต่อ
การใช้ในการศึกษาใน F2A4 ต่อไป 
 มีเป้าหมายการก าหนดการปลูกเลี้ยงทรัพยากรอะไรบ้าง จ านวนเท่าใด ระบุ 
 

F2A4 เน้นการศึกษาประเมิน “ทรัพยากร” ในท้องถิ่น ที่หน่วยงานนั้น ๆ ตั้งอยู่ 
  ต้องมีการก าหนดทรัพยากร และให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยร่วมศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรตามความถนัดของแต่ละคณะ (แผนภาพต้นไม้) 
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  อพ.สธ. ขอเสนอโครงการ การอนุรักษ์และการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น  โดย
มหาวิทยาลัยร่วมกับ อปท./รร. ที่สนองพระราชด าริ ร่วมกันก าหนด “ทรัพยากร” ที่ต้องการพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ส าหรับในท้องถิ่นนั้น ๆ มาท าเป็นโครงการเพ่ือศึกษาในรายละเอียดและต่อยอด ตามความถนัดของแต่ละคณะ แต่ละหน่วยงาน 
บูรณาการให้ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการท าการตลาดผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นและมีการส่งเสริมเป็นอาชีพในท้องถิ่นให้ได้ 
 การท างานร่วมกับจังหวัด หรือ อปท./รร. ในกิจกรรมนี้ มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินโครงการ จัดเป็น F2A4 ส่วนจังหวัด
สนับสนุนงบประมาณให้ จะเป็น F3A8 ของจังหวัด 
 การศึกษาวิจัยที่ท าให้ผลผลิต และผลิตผลมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์สากล เช่น 

Good Agriculture and Collection Practice : GACP หลักเกณฑ์วิธีด้านการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
Good Clinical Practice: GCP หลักเกณฑ์และการศึกษาวิจัยที่ดี  
Good Manufacturing Practice: GMP หลักเกณฑ์และการผลิตที่ดี 
 

F2A5 ไม่เผยแพร่ฐานข้อมูล ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาต 
 แนวทางการจัดท าฐานข้อมูล 
  - ใช้โปรแกรมของ อพ.สธ. 
  - พัฒนาโปรแกรมเองได้ แต่ให้มาปรึกษา อพ.สธ. ด้วย (ให้ส่งแผนการพัฒนาโปรแกรม แจ้งอพ.สธ.ทราบ) 
 

F2A6 ต้องวางแผนร่วมกับ อพ.สธ.  
  - ความพร้อมของทีมงาน ความพร้อมของทรัพยากร 
  - แต่ถ้ามีข้อมูลแน่น บรรจุในแผนแม่บทเรียบร้อย อพ.สธ. จะถามว่า ที่มีอยู่ยังดีไม่พอหรือ?? 
 

F3A7 มหาวิทยาลัย  การด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ 
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อาจแยกมาเป็นรายคณะ
ก่อนก็ได้ (โดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ / คณะคุรุศาสตร์) 
 

F3A8 การสนับสนุนการท างานของ อปท./รร. ที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
 การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน 
 การจัดท าหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ต้องมีการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ ก่อนน าไปใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือหรือใช้
ในกิจกรรมต่าง ๆ และให้ส่ง draft ต้นฉบับพร้อมไฟล์ ให้ อพ.สธ.พิจารณาก่อน 
 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ต่าง ๆ หากเป็นงานวิจัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. จะต้องแจ้งขออนุญาตจาก 
อพ.สธ. พร้อมส่งต้นฉบับเพื่อให้ อพ.สธ. ได้พิจารณาและเก็บบันทึกไว้ในฐานข้อมูล อพ.สธ. ต่อไป 
 การอบรม  ให้ด าเนินการได้ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็น อปท./สถานศึกษา ที่สนองพระราชด าริ อพ.สธ. เท่านั้น 
 การเขียนโครงการฝึกอบรม จะต้องระบุเรื่องการติดตามผลหลังได้รับการฝึกอบรมไปแล้วว่า น าไปใช้ได้จริงหรือไม่ 
 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ. ทุก ๆ 2 ปี ให้ระบุไว้ในแผนแม่บท (ถ้าจะไม่ได้ด าเนินการ ก็ต้องชี้แจงได้) 
 การจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย  ให้มี banner อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย ปรากฎอยู่บนหน้าแรก
ของเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย 
 กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ สามารถบรรจุไว้ในแผนแม่บทได้ 


