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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

 

13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 

(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

ของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

 

13.5 กลุ่ม G5 กลุ่มมหาวิทยาลยั 

 

มีจ ำนวน  32 หน่วยงำน ดงัน้ี 

1. มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ 

2. จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั  

3. มหำวิทยำลยัแมโ่จ ้ 

4. สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 

5. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี  

6. มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่ 

7. มหำวิทยำลยัขอนแก่น  

8. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี  

9. มหำวิทยำลยัมหิดล 

10. มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

11. มหำวิทยำลยับรูพำ  

12. มหำวิทยำลยันเรศวร  

13. มหำวิทยำลยัศิลปำกร 

14. มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  

15. มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

16. มหำวิทยำลยัวงษ์ชวลิตกุล 

17. มหำวิทยำลยัรงัสิต 

18. มหำวิทยำลยัพะเยำ 

19. มหำวิทยำลยัทกัษิณ 

20. มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 

21. มหำวิทยำลยักรุงเทพ  

22. มหำวิทยำลยัพำยพั 

23. มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ 
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24. มหำวิทยำลยัเนชัน่ 

25. มหำวิทยำลยัแมฟ้่ำหลวง 

26. มหำวิทยำลยันรำธิวำสรำชนครินทร ์ 

27. มหำวิทยำลยัสวนดุสิต  

28. มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

29. มหำวิทยำลยักำฬสินธุ ์

30. มหำวิทยำลยัสยำม 

31. มหำวิทยำลยันครพนม 

32. มหำวิทยำลยัหำดใหญ่ 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

 

13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 

(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

ของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

 

        13.6 กลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 

มีจ ำนวน 42 หน่วยงำน ดงัน้ี 

1. มหำวิทยำลยัรำชภฏัจนัทรเกษม 

2. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุตรดิตถ์ 

3. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุบลรำชธำนี 

4. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครศรีธรรมรำช 

5. มหำวิทยำลยัรำชภฏัร ำไพพรรณี 

6. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ 

7. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครรำชสีมำ 

8. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 

9. มหำวิทยำลยัรำชภฏักำญจนบุรี 

10. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม 

11. มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร ์

12. มหำวิทยำลยัรำชภฏัพิบลูสงครำม 

13. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรำษฎรธ์ำนี 

14. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ 

15. มหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ 

16. มหำวิทยำลยัรำชภฎัเลย 

17. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี 

18. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลลำ้นนำ 

19. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

20. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออก 

21. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

22. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชยั 

23. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
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24. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลรตันโกสินทร ์ 

25. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

26. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์

27. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี 

28. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสกลนคร 

29. มหำวิทยำลยัรำชภฏับุรีรมัย ์

30. มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

31. มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 

32. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุดรธำนี 

33. มหำวิทยำลยัรำชภฏัรอ้ยเอ็ด 

34. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร ์

35. มหำวิทยำลยัรำชภฏัชยัภูมิ 

36. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์ 

37. มหำวิทยำลยัรำชภฏัยะลำ 

38. มหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนคร 

39. มหำวิทยำลยัรำชภฏัหมูบ่ำ้นจอมบึง 

40. มหำวิทยำลยัรำชภฏัล ำปำง 

41. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนันทำ 

42. มหำวิทยำลยัรำชภฏัภูเก็ต 
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แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็  

(1 ตลุาคม 2564-30 กนัยายน 2569) 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มมหาวิทยาลยั (G5) 

    กลุ่มที่ 6 กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (G6) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

กรอบกำร

เรียนรู ้

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 1

กิจกรรมปกปัก

ทรพัยำกร

(F1A1) 

 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ

ใหช้ดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี

ในรูปแบบไฟลส์ ำหรบัเปิดใน

โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์

(GIS)สำมำรถขึ้ นป้ำยพื้ นท่ีปก

ปักทรพัยำกร อพ.สธ.สนอง

พระรำชด ำริโดยหน่วยงำนฯ 

 

2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯใน

กรณีท่ีมีไฟป่ำ หรือมีประวติักำร

เกิดไฟไหมใ้นพ้ืนท่ี ควรจดัท ำ

แนวป้องกนัไฟ 

 

3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่

เอกสำรสิทธ์ิประเภทใด 

3.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสำรสิทธ์ิของ

หน่วยงำนฯ 

3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน

แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน

ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น

เจำ้ของ) 

 

พ้ืนที่ปกปักทรพัยากรตอ้งไม่

เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทกบั

ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก

หรือแผว้ถาง 

 

 

1.สำมำรถป้องกนัพ้ืนท่ี

ไมใ่หม้ีกำรบุกรุกท ำลำย

ทรพัยำกร 

 

2.มีกำรกำรรกัษำพ้ืนท่ี เช่น 

มีกำรลำดตระเวน

สม ำ่เสมอเพ่ือป้องกนักำร

บุกรุก และอำจมีเสน้ทำง

ศึกษำธรรมชำติเพ่ือใหค้น

ในทอ้งถ่ินเขำ้มำใช ้หรือหำ

ของป่ำในเสน้ทำงท่ีได้

จดัสรรไวใ้ห ้ 

 

3.จำกรำยงำนท่ีระบุ

สถำนกำรณส์ภำพแวดลอ้ม

ของป่ำวำ่มีปัญหำใดเกิดขึ้ น

เก่ียวขอ้งกบัคนในทอ้งถ่ิน

รอบ ๆ พื้ นท่ีหรือไม ่หรือ

เป็นมีควำมร่วมมือกนัอยำ่ง

ดีในกำรรกัษำพ้ืนท่ีกบัคน

ในทอ้งถ่ินโดยไมม่ีกำรบุก

รุกพื้ นท่ีฯ ร่วมรกัษำป่ำกบั

หน่วยงำนฯ 

 

4. กำรจดัท ำแนวป้องกนัไฟ

ป่ำใหต้รงตำมจุดท่ีเกิดเหตุ

ไฟป่ำข้ึนจริงในแต่ละ

ปีงบประมำณ เพรำะ

เคร่ืองมือในกำรท ำงำนของ 

อพ.สธ. 

1. Template 9 ใบงำนใช้

เป็นเคร่ืองมือในกำรบนัทึก 

หรือ 

2. Form F2-M 

3. Application งำนฐำน

ทรพัยำกร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 

5.Platform EO Browser 

6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 

ฯลฯ 
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กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

4. ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร

ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี

เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ

ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี

ฯ และจดัท ำป้ำยทะเบียน

ทรพัยำกรเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบได้

ในแต่ละปี เห็นควำม

เปล่ียนแปลงของจ ำนวน/ชนิด

ของทรพัยำกรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี ซ่ึง

จะเป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำ

ฐำนขอ้มูลทรพัยำกรท่ี

ด ำเนินงำนต่อในกิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยำกร 

(F2A5) 

 

5. มีตำรำงกำรดูแลพ้ืนท่ี (กำร

ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ำระวงั

พ้ืนท่ี) 

 

6. คดัเลือกทรพัยำกรท่ีส ำรวจ

ไดจ้ำกขอ้ 4คือทรพัยำกร

ส ำหรบังำนใน F1A3 ต่อไป 

 

7.ท ำรำยงำนช้ีแจงสถำนกำรณ์

ใหผู้บ้งัคบับญัชำสม ำ่เสมอ 

 

ควำมส ำเร็จในกำรดูแล

พ้ืนท่ีท ำใหจ้ ำนวน

เหตุกำรณเ์กิดไฟป่ำลดลง

ในแต่ละ กำรใช้

งบประมำณในแต่ละ

ปีงบประมำณลดลง เป็นตน้ 

 

5. จ ำนวนทรพัยำกรท่ี

ส ำรวจไดใ้นพ้ืนท่ีปกปัก

ทรพัยำกรเปรียบเทียบกนั

ในแต่ละปีตำมท่ีมีอยูจ่ริง 

เพ่ือใชใ้นกำรประเมินสภำพ

พ้ืนท่ีและทรพัยำกรท่ี

เปล่ียนแปลงไปซ่ึงโดยตำม

หลกักำร ถำ้ไมเ่กิดไฟป่ำ 

หรือมีกำรบุกรุกแผว้ถำง 

ทรพัยำกรในพ้ืนท่ีปกปัก

ทรพัยำกรมีแนวโน้มจะมี

ควำมอุดมสมบรูณใ์นแง่ของ

จ ำนวน/ชนิดของทรพัยำกร

ชีวภำพท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

กรอบกำร

เรียนรู ้

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมส ำรวจ

เก็บรวบรวม

ทรพัยำกร

(F1A2) 

1.ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีก ำลงั

จะเปล่ียนแปลง ภำยใตร้ศัมี 50 

กิโลเมตร ของหน่วยงำนฯ หรือ

มำกกวำ่ โดยจดัท ำขอ้มลูเชิง

พ้ืนท่ีในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบัเปิด

ในโปรแกรมสำรสนเทศ

ภูมิศำสตร ์(GIS) โดยพื้ นท่ีใน

กิจกรรมท่ี 2 น้ี เป็นคนละพ้ืนท่ี

1. จ ำนวนทรพัยำกรท่ี

ส ำรวจไดเ้ปรียบเทียบกนัใน

แต่ละปีตำมท่ีมีอยูจ่ริง เพ่ือ

ใชใ้นกำรประเมินสภำพ

พ้ืนท่ีและทรพัยำกรท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

 

 

เคร่ืองมือในกำรท ำงำนของ 

อพ.สธ.  

1. Template 9 ใบงำนใช้

เป็นเคร่ืองมือในกำรบนัทึก 

หรือ 

2. Form F2-M 

3. Application งำนฐำน

ทรพัยำกร อพ.สธ. 
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กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

ในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปัก

ทรพัยำกร และกิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมปลกูรกัษำทรพัยำกร 

 

2. ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีท่ีเขำ้ไป

ส ำรวจวำ่อยูเ่อกสำรสิทธ์ิ

ประเภทใด 

2.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 

2.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน

แต่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ไปส ำรวจ

ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนหรือ

เอกชนท่ีเป็นเจำ้ของ)และให้

ส ำรวจในพ้ืนท่ีเครือขำ่ย อพ.สธ. 

ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีของ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นสมำชิกฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ินอพ.สธ. (ให้

ระบุรหสัสมำชิก ในชุดโครงกำร

แผนงำน) และหำกอปท.ยงั

ไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกใหห้น่วยงำนฯ 

แนะน ำใหเ้ป็นสมำชิกฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน 

และอำจส ำรวจร่วมกบั

สถำนศึกษำท่ีเป็นสมำชิกสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียนโดยมี

หน่วยงำนเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บั

สถำนศึกษำ(ใหร้ะบุรหสัสมำชิก 

ในชุดโครงกำรแผนงำน) แต่ถำ้

สถำนศึกษำยงัไมไ่ดเ้ป็นสมำชิก

สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียนให้

หน่วยงำนฯแนะน ำให้

สถำนศึกษำน้ัน สมคัรเป็น

สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์

2. ร่วมส ำรวจทรพัยำกร

ร่วมกบัเครือข่ำย อพ.สธ. 

ไดแ้ก่ สมำชิกฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ินอพ.สธ. 

หรือ สมำชิกสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียน ใน

กรณีท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีของ

หน่วยงำนเอง เกิดควำม

ร่วมมือกนัระหวำ่งภำครฐั

และภำครฐั หรือภำครฐักบั

เอกชน มีกิจกรรมท่ี

ด ำเนินงำนร่วมกนั มี

หน่วยงำนฯ เป็นพ่ีเล้ียงและ

ผูส้นับสนุน เป็นกำรสรำ้ง

จิตส ำนึกในกำรอนุรกัษ์

ทรพัยำกร 

4. Platform LandViewer 

5.Platform EO Browser 

6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 

ฯลฯ 

 

*กำรสมคัรเป็นสมำชิกและ

กำรด ำเนินงำนฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และงำน

สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 

สำมำรถศึกษำไดจ้ำก

เว็บไซต ์อพ.สธ. 

(www.rspg.or.th) 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

โรงเรียน 

3.ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร

ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี

เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ

ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี

ฯ ในกรณีจดัท ำป้ำยทะเบียน

ทรพัยำกร เท่ำท่ีท ำไดต้ำมควำม

เหมำะสม ขึ้ นอยูก่บัหน่วยงำน

ฯ/เจำ้ของพ้ืนท่ี เพ่ือใช้

เปรียบเทียบไดใ้นแต่ละปี เห็น

ควำมเปล่ียนแปลงของจ ำนวน/

ชนิดของทรพัยำกร 

4. ทรพัยำกรท่ีส ำรวจไดจ้ำกขอ้ 

3คือทรพัยำกรส ำหรบังำนใน 

F1A3 ต่อไป 

กรอบกำร

เรียนรู ้

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมปลกู

รกัษำทรพัยำกร

(F1A3) 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ

ใหช้ดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี

ในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบัเปิดใน

โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร ์

(GIS) สำมำรถข้ึนป้ำยพื้ นท่ี

ปลกูรกัษำทรพัยำกร อพ.สธ.

สนองพระรำชด ำริโดย

หน่วยงำนฯ 

 

2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ 

ได ้ในกรณีท่ีเคยมีเหตุไฟไหมใ้น

พ้ืนท่ีเน่ืองจำกอยูใ่กลป่้ำ และมี

ไฟป่ำควรจดัท ำแนวป้องกนัไฟ

ป่ำ  

 

1.คุณภำพของทรพัยำกร ท่ี

ถูกคดัเลือกมำเพ่ือเป็น 

พ่อ-แมพ่นัธุ ์ทรพัยำกร

ส ำคญั / stock ทรพัยำกร

ใน F1A3 ท่ีมีคุณภำพท่ี

พรอ้มส ำหรบัเป็นโจทย์

ทรพัยำกรในงำนศึกษำวิจยั 

ในกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม

อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์

ทรพัยำกร (F2A4) ใน

ระดบัมหำวิทยำลยัหรือ

สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  

 

2. สำมำรถเลือกทรพัยำกร

ท่ีมีคุณภำพ ขยำยพนัธุเ์พ่ิม
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่

เอกสำรสิทธ์ิประเภทไหน 

3.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 

3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน

แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน

ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น

เจำ้ของ) 

    พ้ืนท่ีปลกูรกัษำทรพัยำกร

ตอ้งไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพำท

กบัรำษฎรในเร่ืองของกำรบุกรุก

พ้ืนท่ี 

 

4. ทรพัยำกรท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ี

มำจำก F1A1 และ F1A2 

4.1 กำรปลกูทรพัยำกร

พนัธุกรรมพืช ในกำรปลกูรกัษำ

ในพ้ืนท่ีปลกูรกัษำ ใหจ้บัพิกดั 

และท ำทะเบียนพนัธุไ์ม ้

4.2 กำรเล้ียงทรพัยำกร

พนัธุกรรมสตัว ์ใหร้ะบุพ้ืนท่ีท่ีใช้

เล้ียง จบัพิกดับริเวณพ้ืนท่ี

ดงักล่ำว 

4.3 กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 

กำรเพำะเล้ียงจุลินทรีย ์ใน

หอ้งปฏิบติักำรฯ ใหร้ะบุชดัเจน

วำ่เก็บรกัษำพนัธุกรรมใน

สถำนท่ีใด มีกำรท ำฐำนขอ้มลู

ในรำยละเอียดต่ำง ๆ  

4.4 กำรเก็บเมล็ดพนัธุใ์น

รูปแบบของธนำคำรเมล็ดพนัธุ์

พืช 

จ ำนวนต่อไป เพื่อเพ่ิม

ปริมำณในกำรใชป้ระโยชน์

ต่ำง ๆ ใหพ้อกบักำรใช ้เช่น 

ใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำร

ท ำอำหำร ยำรกัษำโรค 

เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่ำศยั 

ฯลฯ 

 

3.เป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้

เครือข่ำยสมำชิกสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียน และ

สมำชิกฐำนทรพัยำกร

ทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงำนต่ำง 

ๆ ทั้งภำครฐั และเอกชน 

เช่นอำจท ำเป็นสวนรวบรวม

พรรณไมท้อ้งถ่ิน  

สวนพฤกษศำสตร ์ 

สวนรุกขชำติ ฯลฯ  

กรอบกำรใช้

ประโยชน์

ทรพัยำกร/

1. หน่วยงำนมีนักวิจยัหรือ

นักวิชำกำรท่ีสำมำรถด ำเนิน

งำนวิจยัโดยพิจำรณำจำก 

1.มีงำนวิจยัท่ีเขียนถูกตอ้ง

ตำมหลกัวิทยำศำสตร ์เป็น

งำนวิจยัท่ีพนัธกิจปกติของ
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์

ทรพัยำกร

(F2A4) 

1.1 จ ำนวนทรพัยำกร/

โครงกำรวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด ำเนินงำนในเร่ืองกำรอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์ทรพัยำกร โดย

ใชท้รพัยำกรท่ีท่ีคดัเลือกจำก

กิจกรรมท่ี 1-3 มำเป็นโจทย์

ศึกษำวิจยัและพฒันำใหเ้กิด

ประโยชน์ท่ีใชชี้วภำพเดียวกนั

แต่สำมำรถมำทดลองท ำร่วมกนั

เพ่ือพฒันำต่อยอด โดยอำจ

ร่วมกบัมหำวิทยำลยัในทอ้งถ่ิน 

หรือสถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  

 

2.งำนศึกษำวิจยัตอบโจทย ์

พนัธกิจของหน่วยงำนฯ และ 

อพ.สธ. 

หน่วยงำนฯ อำจท ำงำนวิจยั

เป็นบรูณำกำรร่วมกบั

หน่วยงำนฯหรือ

มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ ได ้

 

2.ใหเ้ขียนแผนภำพกำร

วิจยัและพฒันำของ

ทรพัยำกรท่ีอยูใ่น

หน่วยงำนฯ หรือไดจ้ำก

กิจกรรมท่ี 1-3 มี

เป้ำหมำยท่ีชดัเจนวำ่จะมี

หน่วยงำนใดโดยใครน ำไป

ต่อยอดไดท้ั้งในงำนวิจยั

ระดบัพ้ืนฐำน หรือระดบัสูง 

 

3.ท ำงำนศึกษำวิจยัร่วมกบั

มหำวิทยำลยัหรือ

สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ เพื่อให้

ไดผ้ลงำนท่ีเป็นประโยชน์

จำกทรพัยำกรท่ีมีอยูแ่ละ

ทรพัยำกรน้ันไม่สูญหำยไป

จำกพื้ นท่ีจำกกำรศึกษำวิจยั

น้ัน 

 

กรอบกำรใช้

ประโยชน์

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมศูนย์

ขอ้มูลทรพัยำกร

(F2A5) 

1. จดัท ำฐานขอ้มูลในรูปแบบ

ภูมิสารสนเทศ(Geographic 

Information System; GIS) ใน

พ้ืนท่ีเป้ำหมำย เป็นงำนใน 

F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมี

กำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ

ทรพัยำกร  

(1. ทรพัยำกรกำยภำพ 

2. ทรพัยำกรชีวภำพ 

1.ขอ้มูลไดร้บักำรตรวจสอบ

จำกผูท้รงคุณวุฒิในสำขำ

ทรพัยำกรน้ัน ๆ ซ่ึงสำมำรถ

ประสำนมำท่ี อพ.สธ. เพ่ือ

ประสำนงำนให้

มหำวิทยำลยั ด ำเนินงำน

ช่วยตรวจสอบขอ้มูลได ้

 

2.ขอ้มูลท่ีได ้น ำไปสู่กำรใช้

ประโยชน์ ในแง่ขององค์

*เคร่ืองมือในกำรท ำงำน

ของ อพ.สธ.  

1. Template 9 ใบงำนใช้

เป็นเคร่ืองมือในกำรบนัทึก 

หรือ 

2. Form F2-M 

3. Application งำนฐำน

ทรพัยำกร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 

5.Platform EO Browser 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

3. ทรพัยำกรวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญำ)อยำ่งชดัเจนมีบุคลำกร

ท่ีมีควำมช ำนำญเร่ือง GIS/RS 

รวมทั้งเร่ือง database เขำ้

มำร่วมปฏิบติั 

 

2. มีกำรส่งขอ้มูลเพ่ือเช่ือมกบั

ฐำนขอ้มูลทรพัยำกร อพ.สธ. 

อยำ่งสม ำ่เสมอ คิดเป็นจ ำนวน

ขอ้มูล 

 

 

ควำมรู ้หรือกำรพฒันำต่อ

ยอดในกิจกรรมท่ี 4 และ

กิจกรรมท่ี 6 หรือสำมำรถ

ใชใ้นเร่ืองของกำรท ำส่ือ 

ส่ิงพิมพต่์ำง ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อไดต่้อไป 

 

3. มีกำรขอเขำ้ถึงและใช้

ขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ในกำร

วำงแผนกำรรูส้ถำนภำพ

เพ่ือกำรพฒันำต่อยอด

ต่อไป 

6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 

ฯลฯ 

 

 

 

กรอบกำรใช้

ประโยชน์

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 6 

กิจกรรมวำง

แผนพฒันำ

ทรพัยำกร

(F2A6) 

จ ำนวนของทรพัยำกรท่ีน ำมำ

วำงแผนพฒันำพนัธุ์ 

น ำฐำนขอ้มลูจำกกิจกรรมท่ี 

5 มำใชพิ้จำรณำศกัยภำพ

ของพนัธุพื์ช พนัธุส์ตัว ์พนัธุ์

จุลินทรีย ์จำกกำรท่ีมี

ทรพัยำกรกำยภำพ 

ทรพัยำกรชีวภำพ 

วฒันธรรมและภูมิปัญญำ 

วิทยำนิพนธ ์งำนวิจยัต่ำงๆ 

ก็จะน ำไปสู่กำรวำงแผน

พฒันำพนัธุ ์เกิดเป็นสำย

พนัธุใ์หม ่เพ่ือตอบโจทย์

ทอ้งถ่ินต่อไป 

 

กรอบกำรสรำ้ง

จิตส ำนึกฯ/

กิจกรรมท่ี 7 

กิจกรรมสรำ้ง

จิตส ำนึกในกำร

รกัทรพัยำกร 

(F3A7) 

1.พิพิธภณัฑ ์

หน่วยงำนฯ มีกำรด ำเนินงำนใน

พิพิธภณัฑต่์ำง ๆ 

จ ำนวนของผูเ้ขำ้เยี่ยมชมมีกำร

ขอเขำ้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑจ์ำก

หน่วยงำนภำครฐัและเอกชน 

 

2.อำคำรนิทรรศกำรถำวรท่ี

เก่ียวขอ้งกบังำน อพ.สธ. 

จ ำนวนหน่วยงำน/ประชำชน

1.ผลกำรประเมินจำกผูเ้ขำ้

เยี่ยมชม ในแง่ต่ำง ๆ  

 

2.มีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยมมำ

เยี่ยมชม มีส่ือ

ประชำสมัพนัธส์นับสนุน 

ขอท ำขำ่ว/หรือแนะน ำ

สถำนท่ี 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

กำรขอเขำ้เยี่ยมชมอำคำร

นิทรรศกำรฯ 

3. คุณภำพของส่ือ/ส่ิงของท่ี

อยูใ่นพิพิธภณัฑ/์อำคำร

นิทรรศกำร ตอบโจทยง์ำน 

อพ.สธ. 

กรอบกำรสรำ้ง

จิตส ำนึกฯ/

กิจกรรมท่ี 8 

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนกำร

อนุรกัษ์

ทรพัยำกร

(F3A8) 

1.ทุกปีตำมแผนแมบ่ทระยะ 5 

ปีท่ีเจ็ด  ใหม้ีกำรตั้งงบประมำณ 

งำนประชุมวิชำกำรและ

นิทรรศกำร อพ.สธ. 

1.1 พ.ศ. 2565   

งำนประชุมวิชำกำรและ 

นิทรรศกำร 30 ปี  อพ.สธ.- 

ประโยชน์แทแ้ก่มหำชน  

ณ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ ์ 

จ.นครศรีธรรมรำช 

1.2 พ.ศ. 2568   

งำนประชุมวิชำกำรและ 

นิทรรศกำร ทรพัยำกรไทย : 

หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 

ณ มหำวิทยำลยัแมโ่จ ้ 

จ.เชียงใหม่ 

 

2. จดัเว็บไซต/์เว็บเพจ 

อพ.สธ.-หน่วยงำนฯเพ่ือกำร

ประชำสมัพนัธใ์นงำนสนอง

พระรำชด ำริอพ.สธ.ในกิจกรรม

ต่ำง ๆ  ส ำหรบักำรเผยแพร่

ฐำนขอ้มูลท่ีอยูใ่นกิจกรรมท่ี 5 

จะด ำเนินกำรเมื่อไดร้บัอนุญำต

จำก อพ.สธ.  

 

3. จดัท ำเอกสำร หนังสือ 

ส่ิงพิมพ ์ภำพยนตร ์วีดีทศัน์ 

ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนสนอง

พระรำชด ำริ อพ.สธ. สำมำรถ

1.กำรประเมินผลจำกผูท่ี้

เขำ้ไปเยี่ยมชมกำรจดั

นิทรรศกำร 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ชม 

 

2. จ ำนวนผูเ้ขำ้ชมและใช้

ขอ้มูลจำกเว็บไซต/์เว็บเพจ 

อพ.สธ.-หน่วยงำนฯเพิ่มข้ึน 

 

3. ควำมนิยมในกำรใชส่ื้อท่ี

จดัท ำข้ึน 

 

4. ประสิทธิภำพในกำรท ำ

แผนฯ และผลงำนมี

คุณภำพ มีกำรปรบั

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ และ

คณะท ำงำน อพ.สธ.-หน่วย

งำนฯ และแจง้กำร

ปรบัเปล่ียนใหท้ำง อพ.สธ. 

รบัทรำบ  มีกำร

ประสำนงำนกนัอยำ่ง

ใกลชิ้ด 

 

5. จ ำนวนเครือขำ่ย อพ.สธ. 

สมำชิกงำนสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียนท่ี

เพ่ิมข้ึน และผ่ำนกำร

ประเมินเพ่ือขอรบัป้ำยฯ

พระรำชทำนและเกียรติ
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

ใชต้รำสญัลกัษณ ์อพ.สธ. ได ้

โดยจดัส่งเอกสำรเขำ้มำและขอ

อนุญำตใชต้รำสญัลกัษณ ์

อพ.สธ. 

 

4. ด ำเนินกำรจดักำรประชุม

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ 

คณะท ำงำน อพ.สธ.-หน่วยงำน

ฯ อยำ่งสม ำ่เสมอ 

 

5. สนับสนุนและเป็นนโยบำย

ใหส้ถำบนักำรศึกษำท่ีอยูใ่น

สงักดัเป็นสมำชิกสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียน 

 

6.กำรมีพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือกำรอนุรกัษ์

และพฒันำเกิดเป็นศูนยเ์รียนรู ้

ต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นศูนยฯ์ ตวัอยำ่ง  

เพ่ือกำรเรียนรูก้ำรใชป้ระโยชน์

ทรพัยำกรอยำ่งยัง่ยืน  ตำม

ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

7. ด ำเนินงำนสนับสนุนงำน

กิจกรรมของ อพ.สธ.ตำม

แนวทำง กำรด ำเนินงำนแผน

แมบ่ท อพ.สธ. 

บตัรฯ 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในแนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ.

ระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G5 

หน่วยงานกลุ่ม  

มหาวิทยาลยัที่ร่วมสนองพระราชด าริ (G5) 
ช่ือยอ่หน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

1. มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ อพ.สธ.-มก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/01_KU/MP_KU.pdf 

2. จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั อพ.สธ.-จฬ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/02_CU/MP_CU.pdf 

3. มหำวิทยำลยัแมโ่จ ้ อพ.สธ.-มจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/03_MJU/MP_MJU.pdf 

4. สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้

คุณทหำรลำดกระบงั 

อพ.สธ.-สจล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/04_KMITL/MP_KMITL.pdf 

5. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้

ธนบุรี 

อพ.สธ.-มจธ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/05_KMUTT/MP_KMUTT.pdf 

6. มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ อพ.สธ.-มช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/06_CMU/MP_CMU.pdf 

7. มหำวิทยำลยัขอนแก่น อพ.สธ.-มข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/07_KKU/MP_KKU.pdf 

8. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี อพ.สธ.-มทส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/08_SUT/MP_SUT.pdf 

9. มหำวิทยำลยัมหิดล อพ.สธ.-มม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/09_MU/MP_MU.pdf 

10. มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์ อพ.สธ.-มอ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/10_PSU/MP_PSU.pdf 

11. มหำวิทยำลยับรูพำ อพ.สธ.-มบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/11_BUU/MP_BUU.pdf 

12. มหำวิทยำลยันเรศวร อพ.สธ.-มน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/12_NU/MP_NU.pdf 

13. มหำวิทยำลยัศิลปำกร อพ.สธ.-มศก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/13_SU/MP_SU.pdf 

14. มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง อพ.สธ.-ม.ร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/14_RU/MP_RU.pdf 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

หน่วยงานกลุ่ม  

มหาวิทยาลยัที่ร่วมสนองพระราชด าริ (G5) 
ช่ือยอ่หน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

15. มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ อพ.สธ.-มศว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/15_SWU/MP_SWU.pdf 

16. มหำวิทยำลยัวงษ์ชวลิตกุล อพ.สธ.-มว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/16_VU/MP_VU.pdf 

17. มหำวิทยำลยัรงัสิต อพ.สธ.-มรส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/17_RSU/MP_RSU.pdf 

18. มหำวิทยำลยัพะเยำ อพ.สธ.-มพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/18_UP/MP_UP.pdf 

19. มหำวิทยำลยัทกัษิณ อพ.สธ.-มทษ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/19_TSU/MP_TSU.pdf 

20. มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี อพ.สธ.-มอบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/20_UBU/MP_UBU.pdf 

21. มหำวิทยำลยักรุงเทพ อพ.สธ.-มกท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/21_BU/MP_BU.pdf 

22. มหำวิทยำลยัพำยพั อพ.สธ.-มพย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/22_PYU/MP_PYU.pdf 

23. มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ อพ.สธ.-มวล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/23_WU/MP_WU.pdf 

24. มหำวิทยำลยัเนชัน่ อพ.สธ.-มนช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/24_NATION/MP_NATION.pdf 

25. มหำวิทยำลยัแมฟ้่ำหลวง อพ.สธ.-มฟล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/25_MFU/MP_MFU.pdf 

26. มหำวิทยำลยันรำธิวำสรำชนครินทร ์ อพ.สธ.-มนร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/26_PNU/MP_PNU.pdf 

27. มหำวิทยำลยัสวนดุสิต อพ.สธ.-มสด. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/27_SDU/MP_SDU.pdf 

28. มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม อพ.สธ.-มมส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/28_MSU/MP_MSU.pdf 

29. มหำวิทยำลยักำฬสินธุ ์ อพ.สธ.-มกส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/29_KSU/MP_KSU.pdf 
 

30. มหำวิทยำลยัสยำม อพ.สธ.-มส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/30_SIAM/MP_SIAM.pdf 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

หน่วยงานกลุ่ม  

มหาวิทยาลยัที่ร่วมสนองพระราชด าริ (G5) 
ช่ือยอ่หน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

31. มหำวิทยำลยัหำดใหญ่ อพ.สธ.-มนพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/31_HU/MP_HU.pdf 

32. มหำวิทยำลยันครพนม อพ.สธ.-มญ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/32_NPU/MP_NPU.pdf 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G6 

หน่วยงานกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (G6) 
ช่ือยอ่หน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด  

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

1. มหำวิทยำลยัรำชภฏัจนัทรเกษม อพ.สธ.-มจษ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/01_CHANDRA/MP_CHANDRA.pdf 

2. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุตรดิตถ ์ อพ.สธ.-มรอ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/02_URU/MP_URU.pdf 

3. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุบลรำชธำนี อพ.สธ.-มรภ.อบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/03_UBRU/MP_UBRU.pdf 

4. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครศรีธรรมรำช อพ.สธ.-มร.นศ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/04_NSTRU/MP_NSTRU.pdf 

5. มหำวิทยำลยัรำชภฏัร ำไพพรรณี อพ.สธ.-มร.รพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/05_RBRU/MP_RBRU.pdf 

6. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ อพ.สธ.-มรภ.สข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/06_SKRU/MP_SKRU.pdf 

7. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครรำชสีมำ อพ.สธ.-มร.นม.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/07_NRRU/MP_NRRU.pdf 

8. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำย อพ.สธ.-มร.ชร.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/08_CRRU/MP_CRRU.pdf 

9. มหำวิทยำลยัรำชภฏักำญจนบุรี อพ.สธ.-มร.กจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/09_KRU/MP_KRU.pdf 

10. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม อพ.สธ.-มรน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/11_NPRU/MP_NPRU.pdf 

11. มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร ์ อพ.สธ.-มรร.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/12_RRU/MP_RRU.pdf 

12. มหำวิทยำลยัรำชภฏัพิบลูสงครำม อพ.สธ.-มร.พส.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/13_PSRU/MP_PSRU.pdf 

13. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรำษฎรธ์ำนี อพ.สธ.-มรส.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/14_SRU/MP_SRU.pdf 

14. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ อพ.สธ.-มร.ชม.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/15_CMRU/MP_CMRU.pdf 

15. มหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเด็จ  

      เจำ้พระยำ 

อพ.สธ.-มบส.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/16_BSRU/MP_BSRU.pdf 
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16. มหำวิทยำลยัรำชภฎัเลย อพ.สธ.-มรล.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/17_LRU/MP_LRU.pdf 

17. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 

      ธญับุรี 

อพ.สธ.-มทร.ธ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/18_RMUTT/MP_RMUTT.pdf 

18. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล    

      ลำ้นนำ 

อพ.สธ.-มทร.ล.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/19_RMUTL/MP_RMUTL.pdf 

19. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 

      อีสำน 

อพ.สธ.-มทร.อ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/20_RMUTI/MP_RMUTI.pdf  

20. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 

      ตะวนัออก 

อพ.สธ.-มทร.ตอ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/21_RMUTTO/MP_RMUTTO.pdf 

21. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 

      พระนคร 

อพ.สธ.-มทร.พ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/22_RMUTP/MP_RMUTP.pdf 

22. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 

      ศรีวิชยั 

อพ.สธ.-มทร.ศ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/23_RMUTSV/MP_RMUTSV.pdf 

23. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 

      กรุงเทพ 

อพ.สธ.-มทร.ก.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/24_RMUTK/MP_RMUTK.pdf 

24. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 

      รตันโกสินทร ์ 

อพ.สธ.-มทร.ร.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/25_RMUTR/MP_RMUTR.pdf 

25. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 

      สุวรรณภูม ิ

อพ.สธ.-มทร.ส.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/26_RMUTSB/MP_RMUTSB.pdf 

26. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์ อพ.สธ.-มร.นว.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/27_NSRU/MP_NSRU.pdf 

27. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี อพ.สธ.-มรภ.พบ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/28_PBRU/MP_PBRU.pdf 

28. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสกลนคร อพ.สธ.-มร.สน.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/29_SNRU/MP_SNRU.pdf 

29. มหำวิทยำลยัรำชภฏับุรีรมัย ์ อพ.สธ.-มรภ.บร.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/30_BRU/MP_BRU.pdf 

30. มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม อพ.สธ.-มรม.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/31_RMU/MP_RMU.pdf 

31. มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 

      ในพระบรมรำชูปถมัภ ์

อพ.สธ.-มรวอ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/32_VRU/MP_VRU.pdf 
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32. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุดรธำนี อพ.สธ.-มร.อด.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/33_UDRU/MP_UDRU.pdf 

33. มหำวิทยำลยัรำชภฏัรอ้ยเอ็ด อพ.สธ.-มรภ.รอ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/34_RERU/MP_RERU.pdf 

34. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร ์ อพ.สธ.-มรภ.สร.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/35_SRRU/MP_SRRU.pdf 

35. มหำวิทยำลยัรำชภฏัชยัภูมิ อพ.สธ.-มชย.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/36_CPRU/MP_CPRU.pdf 

36. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์ อพ.สธ.-มร.พช.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/37_PCRU/MP_PCRU.pdf 

37. มหำวิทยำลยัรำชภฏัยะลำ อพ.สธ.-มรย.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/38_YRU/MP_YRU.pdf 

38. มหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนคร อพ.สธ.-มร.พน.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/39_PNRU/MP_PNRU.pdf 

39. มหำวิทยำลยัรำชภฏัหมูบ่ำ้นจอมบึง อพ.สธ.-มร.มจ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/40_MCRU/MP_MCRU.pdf 

40. มหำวิทยำลยัรำชภฏัล ำปำง อพ.สธ.-มรภ.ลป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/41_LPRU/MP_LPRU.pdf 

41. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนันทำ อพ.สธ.-มรภ.สส.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/42_SSRU/MP_SSRU.pdf 

42. มหำวิทยำลยัรำชภฏัภูเก็ต อพ.สธ.-มรภ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g6/43_PKRU/MP_PKRU.pdf 

 




