
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย
F1A2 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ. - มสด.)
กิจกรรม: ส ารวจเก็บรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากร

 1. พ้ืนท่ีรอบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภายในรัศมี 50 กิโลเมตร
 2. พ้ืนท่ีรอบวิทยาเขต 
และศูนย์การศึกษานอก
ท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย 
ภายในรัศมี 50 กิโลเมตร

120,000 การส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรซ่ึงเป็นพืชสมุนไพร
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
ด้านอาหารและเคร่ืองส าอาง
ส าหรับเด็ก หมายเหตุ: 
กิจกรรมน้ี ใช้งบประมาณ
ร่วมกับกิจกรรม F2A4

0 การส ารวจเก็บรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรซ่ึงเป็นพืช
สมุนไพรทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ ด้านอาหารและ
เคร่ืองส าอางส าหรับผู้สูงอายุ
หมายเหตุ: กิจกรรมน้ี ใช้
งบประมาณร่วมกับกิจกรรม
 F2A4

0 1. การส ารวจเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรซ่ึงเป็นพืช
สมุนไพรท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ ด้านอาหาร
และเคร่ืองส าอาง
ส าหรับสุภาพบุรุษ
2. การส ารวจเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
หมายเหตุ: กิจกรรมน้ี 
ใช้งบประมาณร่วมกับ
กิจกรรม F2A4

850,000 1. การส ารวจเก็บรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ซ่ึง
เป็นพืชสมุนไพรท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ ด้านอาหารและ
เคร่ืองส าอางส าหรับผู้ใหญ่
วัยกลางคน 
2. การส ารวจเก็บรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา          
หมายเหตุ: กิจกรรมน้ี ใช้
งบประมาณร่วมกับ
กิจกรรม F2A4          

800,000 1. การส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพ ซ่ึงเป็นพืช
สมุนไพรท่ีน าไปใช้ประโยชน์ด้าน
อาหารและเคร่ืองส าอาง 
2.  การส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา         หมายเหตุ: 
กิจกรรมน้ี ใช้งบประมาณร่วมกับ
กิจกรรม F2A4

รับผิดชอบโดย:
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

F1A3 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ. - มสด.)
กิจกรรม:     การปลูกรักษา
ทรัพยากร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 0 ไม่ได้ด าเนินการ 0 ไม่ได้ด าเนินการ 383,500 น าทรัพยากรท่ีมีค่า ใกล้
สูญพันธ์ุ จากพ้ืนท่ีใน
กิจกรรมท่ี 2 มา
ด าเนินงานเป็นกิจกรรม
ต่อเน่ือง โดยการน าไป
เพาะพันธ์ุ ปลูก เล้ียง 
และขยายพันธ์ุเพ่ิมใน
พ้ืนท่ีปลูกรักษา
ทรัพยากร รวมถึง
ส่งเสริมให้เป็นพ้ืนท่ี
รวบรวมพันธ์ุทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย

500,000 น าทรัพยากรท่ีมีค่า ใกล้
สูญพันธ์ุ จากพ้ืนท่ีใน
กิจกรรมท่ี 2 มาด าเนินงาน
เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง โดย
การน าไปเพาะพันธ์ุ ปลูก 
เล้ียง และขยายพันธ์ุเพ่ิม
ในพ้ืนท่ีปลูกรักษา
ทรัพยากร รวมถึงส่งเสริม
ให้เป็นพ้ืนท่ีรวบรวมพันธ์ุ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

1,080,000 น าทรัพยากรท่ีมีค่า ใกล้สูญพันธ์ุ 
จากพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 2 มา
ด าเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเน่ือง 
โดยการน าไปเพาะพันธ์ุ ปลูก 
เล้ียง และขยายพันธ์ุเพ่ิมในพ้ืนท่ี
ปลูกรักษาทรัพยากร รวมถึง
ส่งเสริมให้เป็นพ้ืนท่ีรวบรวมพันธ์ุ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

รับผิดชอบโดย:สถาบันวิจัยและพัฒนา

รวม 2 โครงการ รวมงบประมาณ 120,000 0 383,500 1,350,000 1,880,000 3,733,500
F2A4 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ. - มสด.)
กิจกรรม:     การพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมจากทรัพยากร 
ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา

1. พ้ืนท่ีรอบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภายในรัศมี 50 กิโลเมตร
2. พ้ืนท่ีรอบวิทยาเขต 
และศูนย์การศึกษานอก
ท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย 
ภายในรัศมี 50 กิโลเมตร

400,000 สร้างนวัตกรรมท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ ด้านอาหารและ
เคร่ืองส าอางส าหรับเด็ก  
รับผิดชอบโดย:  1. คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หมายเหตุ:     การด าเนินงาน
 ครอบคลุมกิจกรรมท่ี F1A2,
 F2A4, F3A8

560,000 1. สร้างนวัตกรรมท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ ด้านอาหารและ
เคร่ืองส าอางส าหรับผู้สูงอายุ 
2. กิจกรรมนิทานพรรณไม้
รับผิดชอบโดย:  1. คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3. สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
หมายเหตุ:    การด าเนินงาน
 ครอบคลุมกิจกรรมท่ี F1A2,
 F2A4, F3A8

550,000 1. สร้างนวัตกรรมท่ี
น าไปใช้ประโยชน์
   1.1 ด้านอาหารและ
เคร่ืองส าอางส าหรับ
สุภาพบุรุษ  
   1.2 ด้านงานศิลปะ
ประดิษฐ์
   1.3 ด้านการพยาบาล
และสุขภาวะ
2. งานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม      
รับผิดชอบโดย:   1. คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  
2. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3. สถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
หมายเหตุ:      การ
ด าเนินงาน ครอบคลุม
กิจกรรมท่ี F1A2, F2A4, 
F3A8

0 1. สร้างนวัตกรรมท่ี
น าไปใช้ประโยชน์หรือ
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและ
เคร่ืองส าอางส าหรับผู้ใหญ่
วัยกลางคน โดยพัฒนาต่อ
ยอดจากข้อมูลท่ีได้ จาก
การด าเนินงานในกิจกรรม 
F1A2
2. งานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
รับผิดชอบโดย:
1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. โรงเรียนการเรือน วิทยา
เขตสุพรรณบุรี
3. สถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม         
หมายเหตุ:     การ
ด าเนินงาน ครอบคลุม
กิจกรรมท่ี F1A2, F2A4, 
F3A8

0 1. สร้างนวัตกรรมท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ หรือผลิตภัณฑ์ด้าน
อาหารและเคร่ืองส าอาง โดย
พัฒนาต่อยอดจากข้อมูลท่ีได้ 
จากการด าเนินงานในกิจกรรม 
F1A2
2. งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
รับผิดชอบโดย:
1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. โรงเรียนการเรือน วิทยาเขต
สุพรรณบุรี
3. สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม         หมายเหตุ:     
การด าเนินงาน ครอบคลุม
กิจกรรมท่ี F1A2, F2A4, F3A8

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ 400,000 560,000 550,000 0 0 1,510,000

กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 -  กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SUAN DUSIT UNIVERSITY)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 -  กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SUAN DUSIT UNIVERSITY)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F2A5 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ. - มสด.)
 กิจกรรม: การจัดท าฐานข้อมูล
อพ.สธ.-มสด.

 1. พ้ืนท่ีรอบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภายในรัศมี 50 กิโลเมตร
 2. พ้ืนท่ีรอบ วิทยาเขต
 และศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ังของ
มหาวิทยาลัย ภายใน
รัศมี 50 กิโลเมตร

40,000 มีฐานข้อมูลองค์ความรู้
ทางด้านวัฒนธรรม    ภูมิ
ปัญญาและข้อมูลเก่ียวกับ
กระบวนการสร้างนวัตกรรม 
ด้านอาหารและเคร่ืองส าอาง
ส าหรับเด็ก ได้แก่: กิจกรรม
การจัดท าฐานข้อมูลฯ

30,000 มีฐานข้อมูลองค์ความรู้
ทางด้านวัฒนธรรม    ภูมิ
ปัญญาและข้อมูลเก่ียวกับ
กระบวนการสร้างนวัตกรรม
 ด้านอาหารและ
เคร่ืองส าอางส าหรับผู้สูงอายุ
ได้แก่: กิจกรรมการพัฒนา
ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ 
อพ.สธ.-มสด.
หมายเหตุ:    การด าเนินงาน
 ครอบคลุมกิจกรรมท่ี F2A5,
 F3A8

30,000 มีฐานข้อมูลองค์ความรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
  ภูมิปัญญาและข้อมูล
เก่ียวกับกระบวนการ
สร้างนวัตกรรม 
1. ด้านอาหารและเคร่ือง
 ส าอางส าหรับ
สุภาพบุรุษ  
2. ด้านงานศิลปะ
ประดิษฐ์
3. ด้านการพยาบาล
และสุขภาวะ
ได้แก่: กิจกรรมการ
พัฒนาฐานข้อมูลและ
เว็บไซต์ อพ.สธ. - มสด.
หมายเหตุ:    การ
ด าเนินงาน ครอบคลุม
กิจกรรมท่ี F2A5, F3A8

30,000 มีฐานข้อมูลองค์ความรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาและข้อมูล
เก่ียวกับกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์
ได้แก่: กิจกรรมการพัฒนา
ฐานข้อมูล อพ.สธ.-มสด.

0 มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางด้าน
ทรัพยากรชีวภาพศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาและข้อมูลเก่ียวกับ
กระบวนการสร้างนวัตกรรมหรือ
ผลิตภัณฑ์
ได้แก่: กิจกรรมการพัฒนา
ฐานข้อมูล อพ.สธ.-มสด.
 หมายเหตุ:กิจกรรมน้ีใช้
งบประมาณร่วมกับ กิจกรรมท่ี 
F1A3

รับผิดชอบโดย:ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ       หมายเหตุ:ข้อมูลท่ี
ได้ รวบรวมมาจาก
การด าเนินงานในกิจกรรมท่ีF1A2, F2A4, 
F3A8

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ 40,000 30,000 30,000 30,000 0 130,000
F3A8 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ.-มสด.)
กิจกรรม:       การบริหาร
จัดการและการจัดนิทรรศการ
 อพ.สธ.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และหน่วยงานท่ีเป็น
เจ้าภาพร่วมจัดงาน

100,000 1. การประชุมเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าและจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี
ได้แก่  กิจกรรมพิเศษในการ
บริหารจัดการ และการจัด
นิทรรศการ อพ.สธ.

297,520 1. การประชุมเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าและจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี
2. งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการทรัพยากรไทย : 
ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
และการจัดนิทรรศการเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 
ได้แก่  กิจกรรมพิเศษใน
การบริหารจัดการ และการ
จัดนิทรรศการ อพ.สธ. 

50,000 1. การประชุมเพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้า
และจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี
2. การจัดนิทรรศการ
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
สู่ชุมชน 
ได้แก่ กิจกรรมพิเศษใน
การบริหารจัดการ และ
การจัดนิทรรศการ 
อพ.สธ.

50,000 การประชุมเพ่ือติดตาม
ความ ก้าวหน้าและจัดท า
รายงานผลการด าเนิน งาน
ประจ าปี

100,000 การประชุมเพ่ือติดตามความ 
ก้าวหน้าและจัดท ารายงานผล
การด าเนิน งานประจ าปี

รับผิดชอบโดย:สถาบันวิจัยและพัฒนา

F3A8 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ.-มสด.)
กิจกรรม:     การจัดท าเว็บไซต์
อพ.สธ.- มสด.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 40,000 เพ่ือประชา สัมพันธ์การ
ด าเนินงานสนองพระราช ด าริ
 อพ.สธ.

0 เพ่ือประชา สัมพันธ์การ
ด าเนินงานสนองพระราช 
ด าริ อพ.สธ. 
หมายเหตุ: กิจกรรมน้ี ใช้
งบประมาณร่วมกับกิจกรรม
 F2A5

0 เพ่ือประชา สัมพันธ์การ
ด าเนินงานสนองพระ
ราช ด าริ อพ.สธ.  
หมายเหตุ: กิจกรรมน้ี 
ใช้งบประมาณร่วมกับ
กิจกรรม F2A5

0 เพ่ือประชา สัมพันธ์การ
ด าเนินงานสนองพระราช 
ด าริ อพ.สธ.  
หมายเหตุ: กิจกรรมน้ี ใช้
งบประมาณร่วมกับ
กิจกรรม F2A5

50,000 เพ่ือประชา สัมพันธ์การ
ด าเนินงานสนองพระราช ด าริ 
อพ.สธ.  

รับผิดชอบโดย: ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ      หมายเหตุ:ข้อมูลท่ี
ได้ รวบรวมมาจากการด าเนิน งานใน
กิจกรรมท่ีF1A2, F2A4, F3A8

F3A8 3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ.-มสด.)
กิจกรรม:     การจัดท าส่ือ
มัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 180,000 การจัดท าวีดีทัศน์เผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ 
อพ.สธ.ในรูปแบบส่ือ 
e-Learning  ได้แก่ กิจกรรม
การจัดท าส่ือ e-Learning

170,000 การจัดท าวีดีทัศน์เผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ 
อพ.สธ.ในรูปแบบส่ือ 
e-Learning  ได้แก่ 
กิจกรรมการจัดท าส่ือ 
e-Learning

170,000 การจัดท าวีดีทัศน์
เผยแพร่โครงการ/
กิจกรรม ภายใต้ อพ.สธ.
ในรูปแบบส่ือ 
e-Learning  ได้แก่ 
กิจกรรมการจัดท าส่ือ 
e-Learning

170,000 การจัดท าวีดีทัศน์เผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้
 อพ.สธ.ในรูปแบบส่ือ 
e-Learning
ได้แก่ กิจกรรมการจัดท า
ส่ือ e-Learning

170,000 การจัดท าวีดีทัศน์เผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ 
อพ.สธ.ในรูปแบบส่ือ e-Learning
ได้แก่ กิจกรรมการจัดท าส่ือ 
e-Learning

รับผิดชอบโดย: ศูนย์ e-Learning



2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 -  กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SUAN DUSIT UNIVERSITY)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

F3A8 4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ.-มสด.)
กิจกรรม:      การเผยแพร่
องค์ความรู้สู่ชุมชน

 1. พ้ืนท่ีรอบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภายในรัศมี 50 กิโลเมตร
 2. พ้ืนท่ีรอบ วิทยาเขต
 และศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ังของ
มหาวิทยาลัย ภายใน
รัศมี 50 กิโลเมตร

120,000 มีการจัดกิจกรรมการสร้าง
จิตส านึกเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากร ด้านอาหารและ
เคร่ืองส าอางส าหรับเด็ก 
ได้แก่ 
กิจกรรมการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
รับผิดชอบโดยศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ังล าปาง 
และวิทยาเขตสุพรรณบุรี

100,000 มีการจัดกิจกรรมการสร้าง
จิตส านึกเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากร ด้านอาหารและ
เคร่ืองส าอาง
ส าหรับผู้สูงอายุ
ได้แก่ 
การสร้างจิตส านึกใน
อนุรักษ์ทรัพยากรรับผิดชอบ
โดย คณะพยาบาลศาสตร์

250,000 มีการจัดกิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยาก ได้แก่           
   1. ด้านอาหารและ
เคร่ือง ส าอางส าหรับ
สุภาพบุรุษ       2. ด้าน
งานศิลปะประดิษฐ์
3. ด้านการพยาบาล
และสุขภาวะ
รับผิดชอบโดย
1. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
2. โรงเรียนการเรือน 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3. คณะพยาบาลศาสตร์
4. โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ
5. ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีต้ัง ล าปาง

0 มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่
องค์ความรู้สู่ชุมชน
หมายเหตุ:  
1. กิจกรรมน้ี ใช้
งบประมาณร่วมกับ
กิจกรรม F1A2
2. ผู้รับผิดชอบเดียวกับ
การด าเนินงานในกิจกรรม 
F1A2

300,000 1. เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน  
หมายเหตุ:  
  1.1 กิจกรรมน้ี ใช้งบประมาณ
ร่วมกับกิจกรรม F1A2
  1.2 ผู้รับผิด ชอบเดียวกับการ
ด าเนินงานในกิจกรรม F1A2      
      2. ส่งเสริมเด็กปฐมวัยการ
สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากร        รับผิดชอบโดย   
 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ    

รวม 4 โครงการ รวมงบประมาณ 440,000 567,520 470,000 220,000 620,000 2,317,520

รวมท้ังหมด 1,000,000 1,157,520 1,433,500 1,600,000 2,500,000 7,691,020

หมายเหตุ   F   หมายถึง กรอบการด าเนินการด าเนินงาน อพ.สธ.  3 กรอบ  ดังน้ี F1 กรอบการเรียนรู้  F2 กรอบการใช้ประโยชน์  F3 กรอบการสร้างจิตส านึก
A  หมายถึง กิจกรรม 8 กิจกรรม  ดังน้ี A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร  A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร  A7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  A8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

* ทรัพยากร 3 ฐาน ดังน้ี  ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

5 กิจกรรม: F1A2, F1A3, F2A4, F2A5 
และ F3A8  รวมท้ังส้ิน 8 โครงการ


