
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

การสำรวจขอบเขต

พ้ืนท่ีปกปก

พันธุกรรมพืช ทำ

รหัสพิกัด และคา

พิกัดของทรัพยากร 

พรอมท้ังศึกษา

ประโยชนการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ 

     40,000    40,000 มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือจัดทำขอมูล

พิกัดของทรัพยากร

และการใชประโยชน

ในพ้ืนท่ี 

3. เพ่ือเปน

แหลงขอมูลใน

การศึกษาของนักเรียน 

นักศึกษา นักวิจัย ท้ัง

ภายในและภายนอก

ประเทศ 

1. การจัดทำขอมูลพิกัดของ

ทรัพยากรและการใชประโยชน

ในพ้ืนท่ี 

2. การสำรวจและจัดทำขอมูล

ขอบเขตการใชประโยชนพ้ืนท่ี

ดอยแงม ในรูปแบบแผนท่ี เพ่ือ

จัดทำแบบจำลองพ้ืนท่ีปกปกฯ  

ทำการสำรวจพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเพ่ือ

จัดทำแผนท่ีการใชประโยชน

พ้ืนท่ีและขอบเขตพ้ืนท่ีปกปก

ดอยแงม พบวาพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงถูก

แบงออกเปน 4 กลุม หลัก ดังนี้ 

1.พ้ืนท่ีอาคาร 2.สวน

พฤกษศาสตร 3.แหลงน้ำ 4.

ดอยแงม และไดทำการแบง

 พ้ืนท่ีดอยแงม 

200 ไร และ

พ้ืนท่ีสวน

พฤกษศาสตร

มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวงฯ 

600 ไร 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ขอบเขตพ้ืนท่ีดอยแงมโดยใช

ขอมูลเสนชัดความสูง 500 

เมตร เนื่องจากการสำรวจพ้ืนท่ี

พบวาในบริเวณพ้ืนท่ีความสูง

ต้ังแต 500 เมตรขึ้นไปเปน

พ้ืนท่ีปาไมเดิมของดอยแงม

และไมไดทำการปลูกปา

เพ่ิมเติม และไดทำการจัดทำ

แผนผังการใชประโยชนพ้ืนท่ี

ดอยแงมและสรางแบบจำลอง

เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนรูสำหรับ

ผูท่ีสนใจ  

3. ดำเนินการสำรวจไมยืนตน

จากแปลงสำรวจขนาด 20x20 

เมตร จำนวน 10 แปลง  

2 มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

การพัฒนาเสนทาง

ศึกษาธรรมชาติ 

   40,000 38,000 มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. เพ่ือพัฒนาเสนทาง

ศึกษาธรรมชาติ สภาพ

1. ดำเนินการสำรวจพรรณไม

ดอยแงมในชวง ระหวางเดือน

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563 

พบพรรณไม 24 ชนิด 19 สกุล 

15 วงศ  โดยไดเก็บรวบรวม

เปนพรรณไมแหง ภาพถาย 

ตำแหนงพรรณไม และจัดทำ

ปายแสดงเสนทางศึกษา

 เสนทางศึกษา

ธรรมชาติใน

พ้ืนท่ีดอยแงม

และพ้ืนท่ีสวน

พฤกษศาสตรฯ 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง หนา 3 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปา และการอนุรักษ

พรรณไม 

3. เพ่ือเปนแหลง

ศึกษาของนักเรียน 

นักศึกษา นักวิจัย และ

ผูท่ีสนใจ 

ธรรมชาติ 3 เสนทาง ปาย

แสดงจุดเรียนรู 8 ปาย 

2. เสนทางศึกษาธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จัดทำ

ขึ้นเพ่ือใชสำหรับการศึกษา 

เรียนรู ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ของพรรณพฤกษชาติ 

สัตวปา ตลอดจนสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ 

ซ่ึงไดจัดทำ เสนทางไว 3 

เสนทาง ดังนี้ 

 เสนทางท่ี 1 เปนเสนทางเดิน

รอบ  

 เสนทางท่ี 2 เปนเสนท่ีตอง

เดินขึ้นยอดดอย 

 เสนทางท่ี 3 เปนเสนทางท่ีเดิน

ตามริมลำธาร ทางน้ำ 

 ท้ังสามเสนทางลวนมีพรรณ

พืชท่ีเจริญเติบโตแตกตางกันใน

แตละฤดู ตลอดจนสัตวปาท่ีพบ

ในพ้ืนท่ีลวนมีความหลากชนิด 

ท้ังนกพ้ืนถิ่น และนกอพยพ

ตามฤดูกาล 

  รวม 2 โครงการ   80,000 78,000      



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง หนา 4 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

การสำรวจและเก็บ

รวบรวมตัวอยาง

แหงและตัวอยาง

ดองเพ่ือเปนตัวอยาง

การศึกษาหรือจัด

แสดงในพิพิธภัณฑ 

 

 

        86,510  83,217 มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพ-รัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสำรวจและเก็บ

รวบรวมทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพ และทรัพยากร

วัฒนธรรมภูมิปญญา 

3. เพ่ือสำรวจและเก็บ

รวบรวมทรัพยากรใน

พ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอการถูก

บุกรุกหรือ

เปลีย่นแปลงไปจาก

สภาพเดิม 

1. จากการสำรวจและเก็บรวบรวม

ตัวอยางแหงและดองเพ่ือใชใน

การศึกษาหรือจัดแสดงในพิพิธภัณฑ 

ออกสำรวจตั้งแตเดือนเมษายน – 

กันยายน 2563 จำนวน 6 ครั้ง เก็บ

ตัวอยางไดท้ังหมด 115 หมายเลข 

ระบุชนิดไดท้ังหมด 112 ชนิด 89 

สกุล 38 วงศ และนำมาจัดทำเปน

ตัวอยางแหงจำนวน 318 ชิ้น 

ตัวอยางดองจำนวน 40 ชิ้น จากการ

ตรวจสอบสถานภาพพรรณไมใน

เบื้องตน พบพรรณไมท่ีมีรายชื่อ

เสี่ยงตอการสูญพันธุ Threatened 

Plants in Thailand รวมท้ังสิ้น 21 

ชนิด 

2. จากการสำรวจและออก

ภาคสนามในพ้ืนท่ีสถานีเกษตรท่ีสูงฯ 

หวยหยวกปาโช จังหวัดเชียงราย 5 

ครั้ง ระหวางวันท่ี มกราคม – 

สิงหาคม 2563 พบพรรณไม 104 

ชนิด 91 สกุล 48 วงศ 

 ขอมูลท่ีได

จากการ

สำรวจ 1 

ชุด 

 

F1A2 

F3A7 

  รวม 1 โครงการ        86,510  83,217      



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง หนา 5 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

แมฟาหลวง 

งานปลูกรักษาพืช

ทองถิ่นจากภูมิ

ปญญาพ้ืนบาน

ดานการใช

ประโยชนของพืช

ของชาติพันธุ

ตางๆ 

    130,800  130,418.44 มหาวิทยาลัยแม

ฟาหลวง 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพ-รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสำรวจและเก็บ

รวมรวมทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพ และทรัพยากร

วัฒนธรรมภูมิปญญา 

3. เพ่ือสำรวจและเก็บ

รวบรวมทรัพยากรท่ีมี

คา หรือเสี่ยงตอการสูญ

พันธุ นำไปเพาะปลูก

และขยายพันธุ 

4. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง

รวบรวมพันธุกรรมของ

ทรัพยากร 

"การศึกษาการใชประโยชนจากพืช

ของกลุมชาติพันธุไทลื้อ ในพ้ืนท่ี

ตำบลปอและตำบลทาขาม อำเภอ

เวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

1. สำรวจพืชทองถิ่นและการใช

ประโยชนจากพืช และภูมิปญญา

พ้ืนบานกลุมชาติพันธุไทลื้อ ในพ้ืนท่ี

ตำบลปอและตำบลทาขาม อำเภอ

เวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยมี

ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือนตั้งแต

เดือนกุมภาพันธถึงเดือนกันยายน 

พบพืชจำนวน 379 หมายเลข ระบุ

ชนิดไดจำนวน 176 ชนิด 149 สกุล 

71 วงศ ไมสามารถระบุชนิดได

จำนวน 61 หมายเลข สามารถแบง

พืชไดเปน 5 กลุม ไดแก พืชสมุนไพร 

95 ชนิด พืชอาหาร 113 ชนิด พืชใช

ทำอุปกรณและเครื่องใช 2 ชนิด พืช

ประดับ 5 ชนิด พืชใชสรางท่ีอยู

อาศัย 4 ชนิด พืชในวัฒนธรรมและ

ความเชื่อ 1 ชนิด และพืชใช

ประโยชนอ่ืน ๆ 4 ชนิด  

 รวบรวม

พืช

ทองถิ่น

ของชาติ

พันธุตางๆ 

อยางนอย 

50 ชนิด 

 

F1A2 

F1A3 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2. ศึกษากายวิภาคศาสตร ใบ และ

ลำตน ของ Zanthoxylum 

limonella (Dennst.) Alston ออก

ภาคสนาม ณ อ.สองแคว จ.นาน เก็บ

ตัวอยางพืชได 3 หมายเลข ศึกษา

กายวิภาคศาสตรเบื้องตนของใบ โดย

วิธีการลอกผิวใบ พบวารูปรางของ

เซลลเนื้อเย่ือชั้นผิวใบดานหลังใบ 

เปนรูปรางไมแนนอน ไมพบปากใบ

และสารสะสม รูปรางของเซลล

เนื้อเย่ือชั้นผิวใบดานทองใบ เปน

รูปรางไมแนนอน และหลายเหลี่ยม 

พบปากใบแบบแอโนโมไซติก แบบ

แอคติโนไซติก และแบบแอนิโสไซติก 

และพบขนแบบเซลลเดียว สวนผล

การศึกษากายวิภาคของภาคตัดขวาง

ของใบและลำตน โดยวิธีการ

พาราฟน พบวา มีผลึกกระจายตัว

แทรกอยูในชั้นของพาเรงคิมา  

3. การวิเคราะหสารอาหารพืชทองถิ่นที่

นาสนใจ อยางนอย 3 ชนิด โดยสงสกัดสาร

และวิเคราะหแลวจำนวน 1 ชนิด ไดแก มะ

แขวน จากผลการสกัดสารพบวา มะแขวน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

จากแหลงที่ 4 มีปริมาณ limonene ใน

น้ำมันมะแขวนมากที่สุด  คือ 43.85 

ไมโครลิตร ตอน้ำมันมะแขวน 100 

มิลลิลิตร สวนแหลงที่ 1 มี % yield ของ

น้ำมันมะแขวนสูงที่สุด 

2 มหาวิทยาลัย 

แมฟาหลวง 

การศึกษาการ

ขยายพันธุพืชหา

ยาก/พืชท่ี

นาสนใจ ดวยการ

ขยายพันธุ

ตามปกติโดยวิธี

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

และโดยวิธีอ่ืน 

     13,680 13,680 มหาวิทยาลัยแม

ฟาหลวง 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำร ิโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

2. เพ่ืออนุรักษ

พันธุกรรมพืชในทองถิ่น

ท่ีหายาก/นาสนใจ และ

เสี่ยงตอการสูญพันธุ  

3. เพ่ือใหบริการ

วิชาการดานการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

และพัฒนาทรัพยากร

ในชุมชนใหเกิด

ประโยชน 

1.ผลการศึกษาการขยายพันธุพืชดวย

วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ จำนวน 6 ชนิด 

ประกอบดวย สำเภาทอง ขม้ินออย 

ขม้ินชัน ไพล โมกมัน  และลำพูปา  

2.การศึกษาสมรรถนะการงอกของ

เมล็ดโมกมัน โดยวิธีการเพาะเมล็ดใน

วัสดุปลูกแตกตางกันประกอบดวย 

แกลบดำ ดินรวน ทราย และพีทมอส 

 อยางนอย 

10 ชนิด

ตอป 

  รวม 2 โครงการ   144,480 144,098.44      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

การเขารวม

กิจกรรม/งาน

ประชุมวิชาการ

ตาง ๆ/จัด

นิทรรศการตางๆ

แมฟาหลวง 

   148,188.90 148,188.90  มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ในการ

พัฒนาบุคลากร

อนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรพืชและ

ทรัพยากรใหเกิดประ

โยขนถึงมหาชนชาว

ไทย 

2. เพ่ือสงเสริมให

หนวยงานมีการ

นำเสนอเผยแพร

ผลงานการวิจัยดาน

ทรัพยากร 

3. เพ่ือแลกเปลี่ยน

องคความรูและ

ประสบการณในการ

ศึกษาวิจัยและการ

1.ศูนยประสานงาน อพ.สธ. - 

มฟล. มีการจัดรูปแบบนิทรรศการ

นำเสนอความเปนมหาวิทยาลัยแม

ฟาหลวง  ในหัวขอ “ความ

หลากหลายทางชีวภาพ” มี

ผูเขารวมชมนิทรรศการ มากกวา 

500 คน ผูตอบแบบประเมินความ

พึงพอใจของนิทรรศการฯ จำนวน 

478 คะแนนความพึงพอใจ

มากกวา 90%  

2.เขารวมรายงานการประชุมศูนย

ประสานงานโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ภาคเหนือ ครั้งท่ี 1/2563 ในวัน

จันทรท่ี 2 มีนาคม 2563 ณ หอง

ประชุมบุญสม มารติน ชั้น 2 

อาคารยุทธศาสตร สำนักงาน

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 เขารวมจัด

นิทรรศการใน

การประชุม

วิชาการฯ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พัฒนาดานทรัพยากร 

4.  เพ่ือสรางเครือขาย

ความรวมมือในการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือนำมา

พัฒนาหนวยงาน

ตนเอง 

2 มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

กิจกรรมรักษน้ำ 

รักษปา รักษดิน 

(ปลูกปา+สราง

ฝาย+ทำปุย) 

มหาวิทยาลัยแม

ฟาหลวง 


  

    21,000   21,442 มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)  

2. เพ่ือเปนการ

อนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติท่ี

มีอยูในพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัยใหมี

ความอุดมสมบูรณ

มากย่ิงขึ้น 

3. เพ่ือปลูกจิตสำนึก

ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกตนไม 

จำนวน 3 ครั้ง โดยปลูกตนไมไป

ท้ังหมด จำนวน 16,000 ตน 

นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมสราง

ฝาย จำนวน 1 ฝาย กิจกรรมหวาน

เมล็ดปอเทือง จำนวน 1 ครั้ง และ

กิจกรรมใสปุย จำนวน 2 ครั้ง 

พรรณไมท่ีนำมาปลูก อาทิเชน 

ตะเคียน สักทอง มะฮอกกานี 

มะขามเปร้ียว ข้ีเหล็ก มะคาโมง 

กระพ้ีจั่น ปบขาว กลวย และปอ

เทือง ดังตารางตอไปนี้ 

1. กิจกรรมเพาะขยายพันธุเพ่ือการ

อนุรักษ เนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ

บรมราชินี เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 

 จำนวนนักศึกษา

อยางนอย 70 

เปอรเซ็นต ได

ปลูกตนไมใน

มหาวิทยาลัย 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ใหนักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไปเกิด

ความรักและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติ

มากขึ้น 

2563 มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 

77 คน 

2. กิจกรรมปลูกตนกลวย เนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เม่ือ

วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 มี

ผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 101 คน 

3. กิจกรรมบำรุงดูแลรักษาตนไม 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง เม่ือวันท่ี 11 

สิงหาคม 2563 มีผูเขารวมกิจกรรม

ท้ังหมด 141 คน 

3 มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

จัดต้ังศูนย

ประสานงาน 

อพ.สธ. 

     39,873   39,873  มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริฯ ใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำร ิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

"1. ไดดำเนินการจัดประชุม

คณะทำงานโครงการฯ ครั้งท่ี 

1/2563 ในวันพุธท่ี 18 มกราคม 

2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ 

หองประชุมพวงชมพู อาคาร E-

Park มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.

เชียงราย จำนวนผูเขารวม 18 คน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือพัฒนา

บุคลากรท่ีเกี่ยวของให

มีความเขาใจและเห็น

ความสำคัญของ

พันธุกรรมพืช 

3. เพ่ือพัฒนา

บุคลากรใหมีการรวม

คิด รวมปฏิบัติ จน

เกิดประโยชนถึง

มหาชนชาวไทย 

4. เพ่ือใหบริการ

วิชาการสูทองถิ่นใน

ดานการอนุรักษและ

ศึกษาการใชประโยชน

จากทรัพยากร   

5. เพ่ือสรางจิตสำนึก

และความตระหนักใน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

2. ไดดำเนินการจัดประชุมคณะ

ดำเนินงานโครงการฯ ครั้งท่ี 

1/2563 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 27 

กุมภาพันธ 2563 เวลา 10.00-

12.00 น. ณ หองประชุม อาคาร

วันชัยศิริชนะ มหาวิทยาลัยแมฟา

หลวง จ.เชียงราย จำนวนผูเขารวม 

19 คน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4 มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

จัดทำหนังสือ/

สิ่งพิมพเกี่ยวกับ

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

    150,000   149,800  มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิสมเด็จ

พระเทพ-รัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

2. เพ่ือจัดทำหนังสือ 

และสื่อสิ่งพิมพ

เกี่ยวกับความ

หลากหลายของพรรณ

ไม 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

ดำเนินการสำรวจพรรณไมดอยแงม

ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2562 

– เดือนกันยายน 2563 พบพรรณ

ไมท้ังหมดจำนวน 57 วงศ โดยมี

ท้ังหมด 148 ชนิด จากนั้นนำ

ขอมูลท้ังหมดมาดำเนินการจัดทำ

เปนเลมหนังสือพรรณพืชในดอย

แงม  

 หนังสืออยาง

นอย 1 เลม 

5 มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

อบรมวิทยากร

ผูชวยสวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียน/

ทรัพยากรทองถิ่น 

    161,570  138,356.75  มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริฯ ใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำร ิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

ไดดำเนินการอบรมปฏิบัติการงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

(หลักสูตร 5 องคประกอบ) รุนท่ี 

1/2563 ระหวางวันท่ี 24-27 

กุมภาพันธ 2563 ณ สำนักงาน

โครงการสวนพฤกษศาสตร

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 80 

พรรษา มหาราชา 

 - มีผูเขาอบรม 53 คน  

 พัฒนาบุคลากร

ท่ีเกี่ยวของกับ

งานเครือขาย

สวน

พฤกษศาสตรใน

โรงเรียนและ

งานทรัพยากร

ทองถิ่นใหเกิด

ความเขาใจใน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2. เพ่ือพัฒนา

บุคลากรท่ีเกี่ยวของ

กับงานเครือขายสวน

พฤกษศาสตรใน

โรงเรียนและงาน

ทรัพยากรทองถิ่นให

เกิดความเขาใจในงาน

เครือขายสวน

พฤกษศาสตรใน

โรงเรียนและงาน

ทรัพยากรทองถิ่น 

3. เพ่ือสรางจิตสำนึก

และความตระหนักใน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 - ผูตอบแบบประเมินความพึง

พอใจของอบรมวิทยากร จำนวน 

53 คะแนนความพึงพอใจมากกวา 

80% 

งานเครือขาย

สวน

พฤกษศาสตรใน

โรงเรียนและ

งานทรัพยากร

ทองถิ่น และ

สรางจิตสำนึก

และความ

ตระหนักในการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

6 มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

เครือขายสวน

พฤกษศาสตรใน

ประเทศและ

ตางประเทศ 

       มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริของ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช  

2. เพ่ือสรางจิตสำนึก

ตามนโยบายมหาวิทยาลัย เรื่อง

มาตรการปองการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโค

วิด 19 (COVID-19) จึงยกเลิก

กิจกรรมท่ี 11 

 จำนวนโรงเรียน

ในเครือขาย

อยางนอย 70 

เปอรเซ็นต 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชและ

นำไปสูการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

อยางย่ังยืน 

3. สรางเครือขายสวน

พฤกษศาสตรเพ่ือ

ใหบริการวิชาการและ

ประชาสัมพันธ

หนวยงานใหเปนท่ี

รูจักท้ังในประเทศ

และตางประเทศ 

4. เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรูขอมูลและสราง

ความเขาใจตรงกันใน

เรื่องการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  รวม 6 โครงการ   520,631.90 497,660.65      

 


