
สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2562  สนองพระราชดําริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หนา 1 

สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2562 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดําริโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 
1 มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
เชียงราย 

การติดตามระบบ
นิเวศปาปกปก 

  - - - 1.เพื่อสนอง
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อติดตามระบบ
นิเวศปาปกปก 

   ดําเนินการดูแลพื้นที่รอบ
แนวเขตปาปกปก และ
ซอมแซมแนวเขต เพื่อใหมีแนว
เขตปาที่ชัดเจน  
  นอกจากนี้ยังเปนพ้ืนที่เรียนรู
และศึกษาวิจัยสําหรับนักศึกษา
ในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

น.ส.จุฬาลักษณ 
ลาเกิด 
สถาบันความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนาทองถ่ิน
และอาเซยีน 

ไมใช
งบประมา
ณ 

2 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

พัฒนาเสนทาง
ศึกษาธรรมชาต ิ

  30,000 30,000 งบประมาณปกติ
ประจําของ
หนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อสนอง
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อพัฒนาเสนทาง
สื่อความหมายทาง
ธรรมชาติใหเปนแหลง
เรียนรูสําหรับผูทีส่นใจ 
 

   ดําเนินการดูแลพื้นที่เพื่อ
พรอมใหบริการสําหรับ
นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนผูที่
สนใจทั่วไป โดยมีการตัดแตงกิ่ง
ไม ซอมแซมเสนทาง และ
จัดทํา QR Code ขอมูลการสื่อ
ความหมายทางธรรมชาต ิ
   เปนแหลงเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาในรายวิชาตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน วิชาสวน
พฤกษศาสตรโรงเรยีน วิชาชีว
ภูมิศาสตร ตลอดจนเปนแหลง
เรียนรูสําหรับครู นักเรียนใน

นายสุทธิ  มลิทอง 
สถาบันความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนาทองถ่ิน
และอาเซยีน 

 



สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2562  สนองพระราชดําริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หนา 2 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 
โรงเรียนตางๆ ที่จะเขามา
เรียนรูในจดุศึกษาและการจัด
กิจกรรมคายการเรียนรู 
นอกจากนั้นยังมีประชาชนและ
ผูที่สนใจท่ัวไปเขามาเรียนรูเพื่อ
นําไปปรับใชในพ้ืนที่ชุมชน
ตอไป 

  รวม 2 โครงการ   30,000 30,000      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2562  สนองพระราชดําริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หนา 3 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
1 มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
เชียงราย 

การสํารวจพรรณไม
ในปาชุมชนหวย
หอม ต.เวียง อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย 

  49,000 49,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสํารวจขอมูล
พรรณไม ในปาชุมชน
หวยหอม ต.เวียง อ.
เชียงแสน จ.เชียงราย 
 
 

   ดําเนินการสํารวจพรรณไม
ในปาชุมชนหวยหอม โดยวาง
แปลงสุมตัวอยาง ขนาด 
40x40 เมตร จํานวน 2 แปลง 
พบวา  
    แปลงที่ 1 สํารวจพบไมตน 
101 ตน พรรณไม 20 ชนิด ไม
เดน ไดแก กอม รองลงมาคือ
เหมือด  
   แปลงที่ 2 สํารวจพบไมตน 
120 ตน พรรณไม 20 ชนิด  ไม
เดนไดแก กอม รองลงมาคือ 
แคหางคาง 
    

นายสวิง  ขันทะสา 
สถาบันความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนาทองถ่ิน
และอาเซยีน 

 

2 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

การสํารวจ
สัตวเลื้อยคลานและ
สัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบกใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย 

  25,000 25,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 

2. เพื่อสํารวจสตัว
สัตวเลื้อยคลานและ
สัตวสะเทินน้ําสะเทิน
บกในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
 

   ดําเนินการสํารวจ
สัตวเลื้อยคลานและสะเทินน้ํา
สะเทินบกในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายตั้งแตเดือนตลุาคม 
2561 ถึง เดือน กันยายน 
2562 พบสัตวเลื้อยคลาน
ทั้งหมด 24 ชนิด และสะเทิน
น้ําสะเทินบกท้ังหมด 16 ชนิด 

นายสุทธิ  มลิทอง 
สถาบันความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนาทองถ่ิน
และอาเซยีน 

 



สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2562  สนองพระราชดําริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หนา 4 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
3 มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
เชียงราย  

การสํารวจสตัวและ
แมลงในนาขาว  

  85,000 85,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสํารวจสตัวและ
แมลงในนาขาว 

จากการสํารวจสัตวและ
แมลงในนาขาว บริเวณพื้นที่
ศูนยการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงรายตั้งแตเดือน
ตุลาคม ถึง เดือน กันยายน 
2562 พบสัตว จํานวน 39 
ชนิด และแมลง จํานวน 43 
ชนิด 
   นําขอมูลที่ไดมาจัดทําสื่อการ
เรียนรู ในรูปแบบของปายจุด
เรียนรู และแผนพับแผนพับ
ระบบนิเวศนาขาว จํานวน 
1,000 แผน 

นายสุทธิ  มลิทอง 
สถาบันความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนาทองถ่ิน
และอาเซยีน 

F1A2/ 
F3A8 

  รวม 3 โครงการ   159,000 159,000      

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2562  สนองพระราชดําริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หนา 5 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
1 มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
เชียงราย 

การพัฒนาสวน
สาธารณสุขรักษ
สมุนไพร 

  80,000 80,000 งบประมาณ
ปกติประจาํของ
หนวยงาน 
 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อพัฒนาสวน
สาธารณสุขรักษ
สมุนไพรใหเปนแหลง
เรียนรูดานสมุนไพร
สําหรับนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 

   ดําเนินการดูแล รักษาความ
สะอาด และความเรียบรอย
ภายในสวน จัดทําซุมและคาง
สําหรับสมุนไพรที่มลีักษณะเปน
ไมเลื้อย  
   บูรณาการสูการเรียนการสอน 
สําหรับนักศึกษาสํานักวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ โดยการ
ปลูกสมุนไพรลานนาพื้นบานท่ี
สําคัญ ตามรายกลุมนักศึกษาโดย
จะเนนการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพ 
สารออกฤทธิ์สําคญัในพืช
สมุนไพร และการดูแลรักษา 
เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูตาม
ธรรมชาติของนักศึกษาและผูที่
สนใจตอไป 

ผศ.อนุสรา   
พงคจันตา 
สํานักวิชา
วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

 

2 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

การพัฒนาสวน
ของก๋ินบานเฮา 
ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

  125,000 125,000 งบประมาณ
ปกติประจาํของ
หนวยงาน 
 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อพัฒนาสวน
ของก๋ินบานเฮาใหเปน
แหลงเรียนรูผัก
พื้นบานกับไมผล

   ดําเนินการดูแลพื้นที่ภายใน
สวน เชน ตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม 
ซอมแซมคางผัก สวนของผัก
พื้นบานและไมผลทองถ่ิน มีการ
ปลูกซอม ตดัแตงกิ่ง พรวนดินใส
ปุย และซอมปายพรรณไม 
   จัดทําปุยหมัก ปุยจลุินทรีย
สังเคราะหแสง ทําน้ําหมักชีวภาพ 
EM เพื่อใชภายในสวน และเปน

นายบุญทับ กันทะ
เตียน 
สถาบันความ 
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนาทองถ่ินและ
อาเซียน 

 



สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2562  สนองพระราชดําริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หนา 6 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
ทองถ่ิน สําหรับ
นักศึกษา และผูที่
สนใจ 
 

ฐานการเรยีนรูสําหรับผูที่เขามา
เยี่ยมชมภายในสวน 
   ปลูกผักพื้นบานในแปลงสาธติ
และเพื่อเก็บเมลด็พันธุ เชน 
โหระพา  กะเพรา ผักกาด 
แตงกวา ผักชีฝรั่ง แมงลัก และ
ฟกเขียว เปนตน 
   เปนแหลงเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาในรายวิชาสวน
พฤกษศาสตรโรงเรยีน ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร และ
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร และคหกรรมศาสตร
ประยุกต คณะครุศาสตรและ
สํานักวิชาคหกรรมศาสตร และ
นักศึกษาสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
นอกจากนี้ยังเปนแหลงเรียนรู
สําหรับนักเรียนและประชาชน
ทั่วไป 

3 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

การพัฒนาแปลง
สาธิตการฟนฟูปา 
3 ประโยชน 4 
ประการ 

  70,000 70,000 งบประมาณ
ปกติประจาํของ
หนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อฟนฟูปาในพ้ืนที่
ตามศาสตรพระราชา 

     พื้นท่ีศึกษาเดิมเคยเปนพื้นท่ี
ที่ฝงกลบขยะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ลักษณะทั่วไป
เปนพื้นท่ีรกรางพ้ืนที่เกือบ
ทั้งหมดปกคลุมดวยทุงหญามีไม
ยืนตนขึ้นประปราย ซึ่งจากการ
สํารวจพันธุไมเบื้องพบวา มี
จํานวนพันธุไมดั้งเดิม 12 ชนิด 

ผศ.ดร.สมบูรณ   
คําเตจา 
คณะครุศาสตร 
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
ไม 3 อยางประโยชน 
4 ประการ 

ความหนาแนน 94 ตนตอไร และ
ดัชนีความหลากหลาย (H’) = 
1.93 พืชชนิดเดนที่พบ ไดแก 
เปลาใหญ (Croton persimilis 
Müll.Arg.) ปอแฟน (Trema 
orientalis (L.) Blume) กระพี ้
(Millettia brandisiana Kurz.) 
เปนตน และตอมาในป 2561 
และ 2562 สถาบันความ
หลากหลายฯ และมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงรายจึงไดฟนฟูระบบ
นิเวศของพ้ืนที่บริเวณนี้ โดยนอม
นําแนวทางการปลูกปา 3 อยาง 
ประโยชน 4 ประการ โดย
รวบรวมและเพาะกลาไม จาก
เมลด็พันธุไมของทองถ่ินจังหวัด
เชียงราย เพื่อนําไปปลูกเพิ่มใน
พื้นท่ีอีกจํานวน 23 ชนิด ทําให
ความหนาแนนของพันธุไม
เพิ่มขึ้นเปน 550 ตนตอไร และ
ดัชนีความหลากหลาย (H’) = 
2.99 พืชชนิดเดนที่นําเขามาปลูก
ในพ้ืนที่ ไดแก มะขามปอม 
(Phyllanthus emblica L.) 
ตะเคียน (Hopea odorata 
Roxb.) พยอม (Shorea 
roxburghii G.Don) ประดูบาน 
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
(Pterocarpus indicus Willd.) 
เปนตน 

  รวม 3 โครงการ   275,000 275,000      
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
1 มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
เชียงราย 

การสังเคราะห 
Hydrogels ที่สลาย
ไดเองจากเพคตินข
องผลขาวปนพระ
ฤๅษี (Pectin –
Based 
Biodegradable 
Hydrogels) 

  100,000 100,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่อศึกษาการ
สังเคราะหไฮโดรเจ
ลจากเพคติน ของผล
ขาวปนพระฤาษีโดย
ใชเพคติน (Pc) กับไค
โตซาน (Cs) และเพ
คติน (Pc) กับ 
Polyvinylpyrrolido
ne (PVP) 
3. เพื่อศึกษา
ความสามารถในการดูด
ซับของเหลวภายใต
สภาวะอิสระของ Pc  กับ 
Cs  และ Pc กับ Cs 
4.เพื่อวิเคราะหหา
ปริมาณไนโตรเจนท่ี
เหลือในดินโดยใชวิธีค
เจดาหล 

 
 

   1.การดดูซับของเหลวภายใต
สภาวะอสิระของไฮโดรเจลจาก
เพคติน (Pc) กับ ไคโตซาน(Cs) 
และ Pc กับ 
Polyvinylpyrrolidone (PVP) 
มีการดดูซับของเหลวไดมาก
เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการดูดซับ 
โดย Pc : Cs มีการดูดซับมาก
ที่สุดที่ 24 ชั่วโมง และ Pc : 
PVP มีการดดูซับมากทีสุ่ดที่ 8 
ชั่วโมง 
   2.ปริมาณไนโตรเจนของ
ไฮโดรเจลที่เตรยีมจาก  Pc : 
Cs  และ Pc : PVP ที่ทําการ
ดูดซับปุยไนโตรเจน อัตราสวน
ของ Pc : Cs  ในอัตราสวนโดย
ปริมาตร 5: 4 และ 5:5 มีคา 
% N เทากับ 60.56±4.71 
และ 66.69±1.75 ตามลาํดับ 
และอัตราสวนของ Pc : PVP 
ในอัตราสวนโดยมวล 1:0.8 
และ 1:1 มีคา % N เทากับ 
61.59±3.06 และ 
53.35±4.69  
   3.ปริมาณไนโตรเจนของดิน
ที่ผสมกับไฮโดรเจลจาก Pc กับ 

ผศ.ดร.วลีพรรณ  
รติกิกุล 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
Cs และ Pc กับ PVP  ที่ทําการ
ดูดซับปุยไนโตรเจนโดยตรง
หลังผานไป 14 วัน อัตราสวนท่ี
มีการปลดปลอยปุยไนโตรเจน
มากที่สุด คือ อัตราสวนโดย
มวลของ Pc : PVP 1 : 0.8 ซึ่ง
มี % N ที่หลงเหลืออยูในดิน
เทากับ 20.56±3.54 และ
อัตราสวนท่ีมีการปลดปลอยปุย
ไนโตรเจนไดนอย คือ 
อัตราสวนโดยมวลของ Pc : 
PVP 1 : 1 ซึ่งมี % N ที่
หลงเหลืออยูในดินเทากับ 
4.11±1.78 และ อัตราสวน
โดยปรมิาตรของ Pc : Cs 5 : 4 
และ 5 : 5 มี % N ที่หลงเหลือ
อยูในดินเทากับ 12.32±3.09 
และ 10.27±1.77 ตามลาํดับ 
   4.ปริมาณไนโตรเจนในดินท่ี
มีการปลอดปลอยปุยไนโตรเจน
จากไฮโดรเจลของ Pc กับ Cs 
และ Pc กับ PVP ที่ถูกบรรจุใน
ถุงชา อัตราสวนท่ีมีการ
ปลดปลอยปุยไนโตรเจนมาก
ที่สุด คือ อัตราสวนโดย
ปริมาตรของ Pc : Cs   5 : 5 
ซึ่งมี % N ที่หลงเหลืออยูในดิน
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
เทากับ 7.19±1.78 และ
อัตราสวนท่ีมีการปลดปลอยปุย
ไนโตรเจนไดนอย คือ 
อัตราสวนโดยมวลของ Pc : 
PVP 1 : 1 ซึ่งมี % N ที่
หลงเหลืออยูในดินเทากับ 
1.03±1.78 และ อัตราสวน
โดยปรมิาตรของ Pc : Cs 5 : 4 
และ อัตราสวนโดยมวลของ Pc 
: PVP 1 : 0.8 มี % N ที่
หลงเหลืออยูในดินเทากับ 
4.10±1.77 และ 2.05±1.78 
ตามลาํดับ 
 

2 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

การวิเคราะหฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
สุขภาพจากสมุนไพร
โผงเผง 

  85,000 85,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 

2.การวิเคราะหฤทธิ์
ทางเภสัชวทิยาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
สุขภาพจากสมุนไพร
โผงเผง 

   การทดสอบฤทธ์ิทางเภสัช
วิทยาของพืช              โผง
เผงโดยการศึกษาฤทธิ์ตานการ
อักเสบของพืชโผงเผง ซึ่งเริม่
จากการศึกษาความเปนพิษ
ของสารสกัดโผงเผงในเซลล
แมคโครฟาจ (RAW 264.7)  
พบวา สารสกดัของพืชโผงเผง
ที่ระดับความเขมขน 0-1000 
µg/ml ไมมผีลตอความเปนพิษ
ตอเซลลแมคโครฟาจ โดย
พบวาเปอรเซ็นตการรอดของ
เซลลมีคาเกินกวา 90 % 

ผศ.อนุสรา   
พงคจันตา 

สํานักวิชา
วิทยาศาสตร
สุขภาพ 
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
   จากนั้นทําการทดสอบฤทธ์ิ
การตานการอักเสบของสาร
สกัดหยาบโผงเผง โดยการ
วิเคราะหการยับยั้งการสราง 
NO (nitric oxide) ซึ่งเปน
สารสําคัญทีเ่กี่ยวของกับการ
อักเสบแบบเรื้อรังของเซลล
แมคโครฟาจ (RAW 264.7) 
พบวา โดยสารสกดัจากโผงเผง
สามารถยับยั้งการสรางไนตริ
กออกไซดโดยมีความแรงแปร
ตามความเขมขนของสารสกัด 
ความเขมขน 5,50 และ 500 
ไมโครกรมั/มลิลลิิตร สามารถ
ยับยั้งการสรางไนตริกออกไซด
ได 3.85%,17.78% และ 
26.57% ตามลําดับ 
   การวิเคราะหฤทธ์ิตานการ
แตกตัวของเซลลเมด็เลือดแดง 
โดยการปองกันการเกิด
ออกซิเดชันของไขมันจากสาร
ออกซิไดซโดยใชผนังเซลลเม็ด
เลือดแดงเปนแบบ เมื่อทําการ
ทดลองโดยผสมเซลลเม็ดเลือด
เขากับสารสกัดโผงเผงที่ความ
เขมขนตางๆ พรอมกับ AAPH 
ความเขมขนสุดทาย 100 mM 
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
พบวา เม็ดเลือดแดงที่ไดรับสาร
สกัดโผงเผงท่ีความเขมขน 25, 
50, 100, 200 µg/ml สามารถ
ปกปองการแตกของเซลลเมด็
เลือดแดงจากการกระตุนสาร 
AAPH 
   ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ
จากโผงเผง ไดแก สบูเหลวโผง
เผง  สบูกอนโผงเผง              
ยาหมองโผงเผง และเจลแตม
สิวโผงเผง  
 

3 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

การพัฒนาตนแบบ
ผลิตภณัฑรางแดง 

  60,000 60,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษาวิธีการ
พัฒนาตนแบบ
ผลิตภณัฑรางแดง 

   ดําเนินการพัฒนาผลิตภณัฑ
จากรางแดง ซึ่งเปนพืช
สมุนไพรที่ชุมชนนํามาเผาแลว
ตมกินแกปวดเมื่อยตามรางกาย
หลังจากการทํางาน จึงไดนํามา
พัฒนาเปนผลติภณัฑชา
รางแดง ซึ่งเปนตนแบบของ
ผลิตภณัฑ และจะมีการศึกษา
ทดสอบฤทธิ์เบื้องตนเกี่ยวกับ
ปริมาณในการบรโิภค ท้ังน้ีเพื่อ
ความปลอดภัยของผูบริโภค ซึ่ง
เมื่อไดขอมลูความปลอดภัย
แลวจึงจะมีแผนการถายทอด
วิธีการในการผลิตชารางแดง

ผศ.ดร.จิราภรณ  
ปาล ี
คณะครุศาสตร 
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
ใหกับชาวบานเพื่อพัฒนาเปน
ผลิตภณัฑชุมชนตอไป 

4 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

การสรางสรรค
ผลิตภณัฑจากสวน
ของก๋ินบานเฮาสู
เศรษฐกิจสรางสรรค 

  200,000 200,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑจากสวน
ของก๋ินบานเฮาสู
เศรษฐกิจสรางสรรค
  

   ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ
จากสวนของกิ๋นบานเฮา โดย
ไดรับ จาํนวน 25 ตํารับ ไดแก 
น้ําพริกแกงพ้ืนเมืองสําเร็จรูป
แกงแค  น้ําพริกแกงพ้ืนเมือง
สําเรจ็รูปแกงฮังเล แกงแคหมู
ยาง แกงฮังเลสามชั้นสับปะรด 
ปอเปยะคั่วแค  ยําสับปะรด 
ขนมจีนซาวน้ํา แผนกรอบ
สับปะรดภูแล เครป เคก
สับปะรดภูแล ผลิตภณัฑจาก
มะแขวน วุนสับปะรดภูแล  
ขนมโคประยุกตสับปะรดภูแล 
หมูตมสับปะรดภูแล  คุกกี้ขาว
พื้นเมืองไสถั่วแป ขาวเหนียว
มูนหนาสับปะรด  คุกก้ี
สับปะรดภูแล ชีสทารต
สับปะรดภูแล  น้ําสับปะรด
โซดามะนาว เสนพาสตาซอ
ลน้ําพริกออง คุกก้ีขาวพอง 
เบอเกอรขาวพ้ืนเมืองเชียงแสน 
น้ํากระเจีย๊บ หนอไมหยอง ขาว
อบกาแฟ  ขนมจีนน้ําพริก
สับปะรดภูแล 

รศ.มาลี  หมวกกุล 
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ทองถ่ิน  
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
   องคความรูการสรางสรรค
ผลิตภณัฑไดนํามาบรูณาการ
กับการเรยีนการสอนใน
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร 
นักศึกษาสามารถตอยอดสูงาน
อาชีพไดหลังจบการศึกษา และ
ไดจัดทําเปนคูมือการ
สรางสรรคผลติภณัฑอาหาร
จากสวนของกิ๋นบานเฮาและ
ขาวพ้ืนเมืองเชียงแสน 

5 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

การผลิตภณัฑจากรัง
ไหมและกระดาษใย
ไหม 

  40,000 40,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑตนแบบ
จากรังไหมและ
กระดาษใยไหม 

   ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ
ตนแบบจากรังไหมและ
กระดาษใยไหม โดยไดบูรณา
การสูการเรยีนการสอนสําหรับ
นักศึกษาสาขาสาธารณสุข
ศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ ผลิตภัณฑตนแบบ 
ไดแก เซรั่มบํารุงผม  โลชั่น
โปรตีนไหม  สบูใยไหม เก
ลือสปา แผนมาสกหนา  รัง
ไหมขัดหนา และชารังไหม 

ผศ.อนุสรา   
พงคจันตา 

สํานักวิชา
วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

 

6 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

การพัฒนาศูนย
พฤกษศาสตร
พื้นบาน 

  295,000 295,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 

ดําเนินการพัฒนาพื้นที่และ
จัดทําระบบน้าํในสวนและปลูก
รวบรวมพรรณไมในเวสสันดร
ชาดก ฉบับลานนา จํานวน 
จํานวน 11 ชนิด ไดแก ขนุน 
กลวยหอม มะมวง มะพราว 

น.ส.จุฬาลักษณ  
ลาเกิด 
สถาบันความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
2.เพื่อพัฒนาศูนย
พฤกษศาสตรพื้นบาน
ใหเปนแหลงเรียนรู 
 

คูน มะไฟ ยางนา หวา 
มะขามปอม บุนนาค และบัว
เผื่อน ในพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร 

 

พัฒนาทองถ่ิน
และอาเซยีน 

7 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

ศึกษาเทคนิควิธีการ
เลี้ยงผํา 

  41,500 41,500 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษาเทคนิค
วิธีการเลี้ยงผํา 

    จากการศึกษาการ
เพาะเลี้ยงผําในบอดิน ระหวาง
เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 
2562 เปรียบเทียบการ
เพาะเลี้ยงในชุดควบคุมและชุด
ทดลองเปนเวลา 15 วัน และ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยทางกายภาพและเคมีใน
น้ําที่ใชเพาะเลี้ยงในวันแรกและ
วันสุดทายของการเพาะเลี้ยง 
ผลการศึกษา พบวาผําที่ทําการ
เพาะเลี้ยงท้ังท่ีไมใสปุยและใส
ปุยอินทรียความเขมขน 0.15 
g/l นั้น มีการเจรญิที่ลดลงโดย
จะเห็นไดวา มีน้ําหนักสดที่
ลดลงจากเดิมรอยละ 32 และ 
39 ตามลําดับ โดยเมื่อนําผําทั้ง 
2 ชุดมาศึกษาลักษณะของ
เซลลภายใตกลองจุลทรรศน
พบวา เซลลมีสเีขียวซีด
จนกระทั่งมีสีขาว เซลลภายใต
กลองไดรับความเสียหาย เมื่อ
ศึกษาปจจัยทางกายภาพและ

ดร.วิภาวรรณ  
ปุคําปวง 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
เคมีในดานตางๆ คือ คาความ
เขมแสง คา pH คาการนํา
ไฟฟา รวมถึงปริมาณ
สารอาหารในน้ําท่ีใชในการ
เพาะเลี้ยง พบวามีคาความเขม
แสงเทากับ 19,000 – 19,500 
ลักซ และมีคา pH อยูระหวาง 
6.76 – 7.36  ซึ่งถือวานํ้ามีคา 
pH ที่เปนกลาง เมื่อ
เปรียบเทยีบปริมาณสารอาหาร
ในแหลงน้ําพบวา ในชุดทดลอง
ที่มีการเตมิปุยอินทรียความ
เขมขน 0.15 g/L นั้น สงผลให
มีปริมาณสารอาหารทั้งไนเตรท
ไนโตรเจน ออรโธฟอสเฟต 
และแอมโมเนียไนโตรเจน สูง
กวาชุดควบคุม สอดคลองกับ
คาการนําไฟฟา ท่ีพบวาในชุดที่
มีการเตมิปุยมีคาการนําไฟฟาที่
สูงกวา แตอยางไรกต็ามการ
เพาะเลี้ยงผําบอเพาะเลี้ยงจริง
นั้น ตองคํานึงถึงปจจัยดาน
อื่นๆ ไดแก ฤดูกาล ปริมาณ
น้ําฝน ความเขมแสง อุณหภูมิ 
ซึ่งลวนแตสงผลตอการเจริญ
ของผํา ผลการตรวจหาปรมิาณ
โลหะหนักในตัวอยางผําที่ทํา
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
การเพาะเลี้ยงโดยปุยอินทรยี
นั้นพบวา ปริมาณสารหนูและ
ตะกั่วเทากับ 0.201 และ 
0.164 mg/kg ตามลําดับ และ
ตรวจไมพบแคดเมียมและ
ปรอท เมื่อเปรยีบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
98 (พ.ศ. 2529) เรื่อง
มาตรฐานอาหารที่มสีาร
ปนเปอน และมาตรฐานของ
ยุโรป EFSA (European 
Food Safety Authority) 
พบวาปริมาณโลหะหนัก
ทั้งหมดที่ตรวจพบในตัวอยางท่ี
ไดจากการเพาะเลี้ยงอยูใน
เกณฑมาตรฐานและไมมี
อันตรายตอผูบรโิภค  

  รวม 7 โครงการ   821,500 821,500      
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร   

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
1 มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
เชียงราย 

งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

  165,000 165,000 งบประมาณ
ปกติประจาํของ
หนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสรางจิตสํานึก
ใหกับนักศึกษาในการ
อนุรักษทรัพยากร 

 

   ดําเนินการพัฒนาหอง
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน โดยการปรับปรุงหอง 
ตรวจเช็คความเรยีบรอยของ
ระบบไฟฟา และ
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะมีการจดั
นิทรรศการตอไป 
   การเรียนการสอนในรายวิชา
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
สําหรับนักศึกษาในคณะครุ
ศาสตร และบรูณาการสูการเรียน
การสอนในหลากหลายวิชาที่
เกี่ยวของ 
   จัดทําเสนทางเดินศึกษา
คุณประโยชนพืชสมุนไพร และใน
สวนสมุนไพรรวมกับสาํนักวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ  
   ปลูกรวบรวมพรรณไมประดับ
บริเวณหนาตึกคณะครุศาสตร 
โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร 

อ.วัฒนา   
ปญญามณีศร 
คณะครุศาสตร 

 

2 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

นิทรรศการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพกับวิถีชีวิต
คนลานนา 

  110,000 110,000 งบประมาณ
ปกติประจาํของ
หนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 

   ดําเนินการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน ปละ 2 ครั้ง โดย
ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 
2561-มีนาคม 2562 จัด
นิทรรศการเกี่ยวกับอาหาร
สรางสรรคจากสวนของกิ๋นบาน

นายเศรษฐศักดิ์  
สมุดความ 
สถาบันความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
2. เพื่อจัดนิทรรศการ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับวิถีชีวิตคน
ลานนา 
 

เฮา เสนใยธรรมชาติจากพืช พืช
ในพิธีกรรม ความเชื่อ ใน
มหาชาติลานนา หมอนไหมและ
เสนใยธรรมชาติ และขาว
พื้นเมืองเชียงแสนสูผลติภณัฑ  
ชวงเดือนเมษายน – กันยายน 
2562 เปลี่ยนนิทรรศการใน
หัวขอ ทรัพยากรไทย : ชาวบาน
ไทยไดประโยชน  โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับ สับปะรดภูแลและการ
แปรรูป  การพัฒนาภมูิปญญา
การเลีย้งผึ้งโพรงปาสูเศรษฐกิจ
พอเพียง  การอนุรักษและใช
ประโยชนจากไผ  พันธุไหมราช
ภัฏเชยีงราย 2 และนําเสนอ
ภาพวาดนกและพรรณไม  

พัฒนาทองถ่ินและ
อาเซียน 

  รวม 2  โครงการ   275,000 275,000      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
1 มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
เชียงราย 

การจัดทําเวปไชด
ประชาสมัพันธ
หนวยงาน 
(อพ.สธ – มรภ.
เชียงราย) 

  - - งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อจัดทําเวบ็ไซต
ประชาสมัพันธ
หนวยงาน (อพ.สธ – 
มรภ.เชียงราย) 

   ดําเนินการจัดทําเว็บไซต เพื่อ
ประชาสมัพันธการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย 

น.ส.จิราพร  แสบง
บาล 
สถาบันความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนาทองถ่ินและ
อาเซียน  

ไมใช
งบประมา
ณ 

2 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

ตลาดสีเขียว 
ตลาดปลอดภัย 
จากสวนของกิ๋น
บานเฮา 

  100,000 100,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนรุักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสงเสรมิการ
เลือกรับประทาน
อาหารจากวัตถดุิบที่
ปลอดภัยตอสุขภาพ 

   ดําเนินการ  จัดอบรมความรู
เรื่องความปลอดภัยทางดานอาหาร 
ประกอบไปดวย มาตรฐาน
สุขาภิบาลตลาดสด ตลาดนดั 
ตลาดสีเขียว เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานของตลาดตางๆ 
มาตรฐานรับรองสินคาเกษตร และ
มาตรฐานรับรองความปลอดภัย
ทางดานอาหารตางๆ ใหกับ
นักศึกษาประชาชนทั่วไป  
   บูรณาการสูการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร คณะ                ครุ
ศาสตรและคหกรรมศาสตร
ประยุกต สํานักวิชาสังคมศาสตร 

รศ.มาลี หมวกกุล
และคณะ 
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ทองถ่ิน 
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
   จัดกิจกรรมตลาดสเีขียว ตลาด
ปลอดภัย     เพื่อจัดแสดงและ
จําหนายผลผลิตทางการเกษตร
และอาหารปลอดภัยจากกลุม
เครือขายทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั เปดโอกาสให
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ไดฝกฝนการจําหนายอาหาร 
ผลิตภณัฑอาหาร และผลผลติ
ทางการเกษตร โดยเฉพาะ
นักศึกษาทีเ่รียนรายวิชา การ
จัดการธุรกจิทางคหกรรมศาสตร 
วิชาการถนอมอาหารและการแปร
รูปอาหาร รายวิชาอาหาร
นานาชาติ รายวิชา                 
ขนมอบ และรายวิชาการควบคุม
และประกันคณุภาพอาหาร นํา
ผลผลติจากการเรียนการสอนสู
ผลิตภณัฑเพื่อจําหนาย 

3 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

เกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน 

  100,000 100,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อใหความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับ

    กิจกรรม เกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน มีกลุมเปาหมาย คือ 
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
สํานักวิชาสังคมศาสตร และคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย  

รศ.มาลี หมวกกุล
และคณะ 
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ทองถ่ิน 
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
การประกอบอาหาร
กลางวันท่ีมีคุณคาและ
ถูกสุขลักษณะ 

    โดยดําเนินกิจกรรม การ
ประกอบอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมทีม่ีคุณคา                    
ถูกสุขลักษณะ และกจิกรรมการ
จัดการเรียนการสอนเรื่อง
การเกษตรและโภชนาการใน
โรงเรียน โดยมีการดาํเนินกิจกรรม
ดังนี ้
   1.การเรียนรูปลูกพืชสวนของกิ๋น
บานเฮาและพืชทองถ่ิน (สับปะรด
ภูแล) เพื่อการใชประโยชน โดย
ถายทอดองคความรูกระบวนการ
จัดการพืชสวนเกษตรที่เปนวตัถุดบิ
อาหารในระดับตนน้ํา ใหแก
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย และ
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
และรวมปลูกสับปะรดภูแล ในพ้ืนที่
แปลงสาธิตการปลูกสับปะรดภูแล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
   2. การเรียนรูการประกอบ
อาหารจากสับปะรดภูแล เชน หมู
ตมสับปะรด ขาวผัดสับปะรด 
ใหแกนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร เพื่อจะไดนําองคความรูนี้
ไปใชในชวงฝกประสบการณ
วิชาชีพครูในโรงเรียน                  
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
อันนําไปสูการประกอบอาหาร
กลางวนัที่มีความปลอดภัยมีคณุคา
ทางโภชนาการใหนักเรยีนตอไปใน
อนาคต และสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรประยุกต
สามารถ             นําองคความรู
ไปใชประกอบอาชีพในอนาคตได                           
เมื่อจบการศึกษา 
   3. กิจกรรมเรียนรูการประกอบ
อาหารกลางวันและอาหารเสริมทีม่ี
คุณคาทางโภชนาการและถูก
สุขลักษณะ สําหรับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย โดยมีนักศึกษา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรที่ผาน
การอบรมแลวเปนผูชวยในการ
ถายทอด โดยบรูณาการกับการ
เรียนรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ฝกปฏิบัติการทําขาวผดั
สับปะรด โดยเนนใหเห็นคุณคาของ
พืชวัตถุดิบในทองถิ่นท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการ และการประกอบ
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

4 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

การพัฒนารูปแบบ
การบริการอาหาร
วางในสวนของกิ๋น
บานเฮา 

  150,000 150,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก

    ดําเนินการพัฒนารูปแบบการ
บริการอาหารวางในสวนของก๋ิน
บานเฮา ซึ่งจะดําเนินการจัดอาหาร
วาง 3 รูปแบบ คือ อาหารวางท่ี

รศ.มาลี หมวกกุล
และคณะ 
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อการพัฒนา
รูปแบบการบริการ
อาหารวางในสวน
ของก๋ินบานเฮา 
 

เสิรฟเปนชุด อาหารวางแบบ
บุฟเฟต อาหารวางแบบค็อกเทล 
ซึ่งมีการดําเนินการดังนี ้
    1.  การพัฒนารูปแบบการ
บริการอาหารวางเพื่อรองรับ
กิจกรรมในสวนของกิ๋นบานเฮา 
โดยพัฒนารูปแบบการจดัอาหาร
วางจากฐานทรัพยากรภมูิปญญา
ทองถ่ิน ท้ังภาชนะ อาหารวาง 
เครื่องดื่มสมุนไพร อันเปนองค
ความรูที่ไดจากงานวิจัยของ
คณาจารย บูรณาการสูการเรยีน
การสอนในรายวิชาศลิปะการจัด
ตกแตงอาหาร รายวิชาขนมอบ (เบ
เกอรี่) และรายวิชาการจดับริการ
อาหารและเครื่องดื่ม นักศึกษา
สามารถสรางสรรครูปแบบการจดั
ไดหลากหลาย โดยเนนวัตถดุิบใน
ทองถ่ิน และภาชนะวัสดุในทองถ่ิน  
   2. คัดเลือกตํารับอาหารวางท่ี
เหมาะสมสําหรบับริการอาหารวาง 
การคัดเลือกตํารับอาหารวาง 
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
ไดคัดเลือกตาํรับที่เนนความเปน
เอกลักษณไทยทั้งตํารับอาหารวาง 
เครื่องดื่มสมุนไพร และวัสดุที่ใชทํา
ภาชนะในการจัด ดังนี้  

ศูนยวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ทองถิ่น 
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
      2.1 การจัดอาหารวางท่ีเนน
ความเปนไทย ดวยการเนนอาหาร
วางไทยและน้ําสมุนไพรไทย พรอม
ภาชนะการจดัวางดวยเครื่องจัก
สาน เชน จัดสาคูไสเคม็สองชิ้น 
วางบนจานเล็กพรอมเครื่องเคยีง 
มาฮอพอคําวางบนชอนเซรามิค
สองช้ิน ขนมฟกทองลายดอกกุลาบ
หนึ่งช้ิน นํ้ากระเจี๊ยบเย็นหนึ่งแกว 
โดยจดัวางบนกระดงท่ีจักสานดวย
ไมไผ 
       2.2 การจัดอาหารวางแบบ
ผสมผสานระหวางขนมไทยขนม
ตางประเทศ โดยเนนความเปนไทย
ผสม ดวยการจดัอาหารวางไทย 
ผลไมไทย น้ําสมุนไพรไทย และ
ขนมอบ                (เบเกอรี่)  
พรอมภาชนะเครื่องจักสาน เชน 
ขนมปงเบอเกอรขนาดเล็กพอคํา 
วุนแหงน้ําออย วุนแหงดอกอัญชัน 
ผลไมไทยสับปะรดภูแลและสตรอ
เบอรี่ น้ําดอกอัญชันเย็น จดัวางบน
จานเซรามิคเล็กๆ โดยจัดวางบน
กระดงท่ีจักสานดวยไมไผ 
    3. ทดลองเพื่อหารูปแบบการ
บริการอาหารวางท่ีเหมาะสมเพื่อ
รองรับกิจกรรมในสวนของก๋ินบาน



สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2562  สนองพระราชดําริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หนา 27 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
เฮา  จากการศึกษารวบรวม พัฒนา 
ตอยอดสูการสรางสรรค นําไปสู
การพัฒนารูปแบบการจัดบริการ
อาหารวางจากฐานทรัพยากรใน
ทองถ่ินภาคเหนือ ใชจัดบริการทั้ง
ในอาคาร และนอกอาคาร รวมทั้ง
ลักษณะการจัดบริการอาหารวาง
ในรูปแบบตางๆ จึงดําเนินการจดั
กิจกรรมบรูณาการสูการเรียนการ
สอนเพื่อทดลองหารปูแบบการ
จัดบริการอาหารวาง ท่ีนําฐาน
ทรัพยากรในทองถิ่นมาใชประโยชน 
โดยใหนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา
การจัดบริการอาหารและเครื่องดืม่
โดยมีอาจารยผูสอนรวมกัน
ถายทอดใหนักศึกษา จากนั้นให
นักศึกษาดําเนินการทดลองโดยใช
ฐานทรัพยากรในทองถ่ิน เชน 
สับปะรด เครื่องจักสาน และ
วัตถุดิบในทองถิ่นโดยเฉพาะผัก
พื้นบานที่มีในสวนของก๋ินบานเฮา 
จนไดรูปแบบการจดับริการอาหาร
วาง 2 รูปแบบ คือ การจัดอาหาร
วางแบบค็อกเทล และการจัด
อาหารวางแบบเปนชุด ลักษณะ
ของอาหารวางทั้งสองมีความแต
ตางกัน จึงใชจัดในลักษณะงานที่
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
แตกตางกัน เชน อาหารวางแบบ
ค็อกเทล ใชจัดในลักษณะงานแบบ
งานเลี้ยง สวนอาหารวางแบบชุดใช
จัดในงานประชุม สมัมนา อบรม 
เปนตน 

5 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

การวาดภาพพืช
และสตัว 

  35,000 35,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรผานงาน
ศิลปะ 

ดําเนินการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตรและ สตัว โดยใช
เทคนิคสีน้ําและสีอะครลิิค บนพื้น
กระดาษ พ้ืนผาใบ และบนพ้ืน
กระดาษใยไหม นอกจากนั้นยังมี
การถายทอดความรูเทคนิควิธีการ
วาดภาพทางพฤกษศาสตรใหกับ
นักศึกษาฝกประสบการณ และมี
การจัดแสดงในหองนิทรรศการ
ความหลากหลายทางชีวภาพกับวถิี
ชีวิตคนลานนา 

นายเศรษฐศักดิ์  
สมุดความ 
สถาบันความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนาทองถ่ินและ
อาเซียน 

 

6 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

การบูรณาการสู
การเรยีนการสอน 

  10,000 10,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อบูรณาการ งาน 
อพ.สธ. สูการเรียน
การสอนในรายวิชาท่ี
เกี่ยวของ 

    ดําเนินการบูรณาการ โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สูการเรียนการสอนใน
รายวิชาชีวภูมิศาสตร สําหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร 

 

ผศ.ดร.รณิดา  ปง
เมือง 
สํานักวิชา
สังคมศาสตร 
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
7 มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
เชียงราย 

การพัฒนาการ
จัดการเรียนรูทาง
สิ่งแวดลอมศึกษา 

  60,000 60,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ทางสิ่งแวดลอม 
 

การจัดกิจกรรมคายการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูทางสิ่งแวดลอม
ศึกษา จัดขึ้นในวันท่ี 11-12 
มีนาคม 2562 ณ สถาบันความ
หลากหลายทางชีวภาพ ผูเขารวม
กิจกรรมเปนนักศึกษา จํานวน 50 
คน  มีกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับ
ความหมายและองคประกอบของ
สิ่งแวดลอมศึกษา แบงกลุมทํา
กิจกรรมเรียนรูตามฐานการเรียนรู
ในเสนทางศึกษาธรรมชาติ การ
เรียนรูเกี่ยวกับการใชไลเคนเปน
ดัชนีช้ีวัดสภาพอากาศ เรียก
กิจกรรมนี้วา นักสืบสายลม 
กิจกรรมการดูนกเรียนรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนกแตละชนิด นกท่ี
กินเมลด็หรือผลไมในปาจะชวยการ
กระจายพันธุไมใหไปงอกในที่อ่ืน ๆ 
ได หรือเรียกกันวา นกนักปลูกปา 
และกิจกรรมการศึกษาแมลงน้ํา ซึง่
จะใชแมลงนํ้าเปนดัชนีชีวัดคณุภาพ
น้ําใน ลําหวย หนองและคลอง 
เรียกกิจกรรมนี้วา  นักสืบสายน้าํ 
แลวจากนั้นผูเขารวมกิจกรรมมีการ
นําเอาความรูทีไ่ดจากการเรียนรูมา
ออกแบบกิจกรรมสําหรับนักเรียน
ในแตละชวงชั้น จากนั้นจะนําไปฝก

ผศ.ดร.รณิดา  ปง
เมือง 
สํานักวิชา
สังคมศาสตร 
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
ปฏิบัติการนักเรียนในโรงเรยีน
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
และปรับใหมีความเหมาะสมเพื่อ
ใชไดกับโรงเรียนอื่นๆ ตอไป 

8 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

การพัฒนาศูนย
ศึกษาหมอนไหม
และเสนใย
ธรรมชาต ิ

  748,300 778,300 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อพัฒนาศูนย
หมอนไหมและเสนใย
ธรรมชาติใหเปนแหลง
เรียนรู 

ดําเนินการอนุรักษพันธุไหมราช
ภัฏเชียงราย 1 และเชียงราย 2  
ดูแลสวนหมอน และจัดแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับการเลี้ยงไหม 
ความเปนมาของไหมพันธุราชภฏั
เชียงราย 1 และ 2  อาหารและ
อาหารวางจากหมอนและดักแด
ไหม กระบวนการทําเสนไยไหม 
กระบวนการทํากระดาษใยไหม ณ 
อาคารหมอนไหมและเสนใย
ธรรมชาต ิ

การขยายผลการทํากระดาษใย
ไหม สูชุมชนและใหบริการวิชาการ
สําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

นายกวินท  จิต
อารีย 
สถาบันความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนาทองถ่ินและ
อาเซียน 

 

9 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

การจัดพิมพ
หนังสือพันธุไมใน
เวสสันดรชาดก 
ฉบับลานนา 

  475,000 475,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อพิมพหนังสือ
พันธุไมในเวสสันดร
ชาดก ฉบบัลานนา 

ดําเนินการรวบรวมขอมูล และ
จัดพิมพหนังสือพันธุไมในเวสสันดร
ชาดก ฉบับลานนา จํานวน 1,000 
เลม 

ผศ.ดร.สมหวัง  
อินทรไชย 
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
น.ส.จุฬาลักษณ ลา
เกิด 
สถาบันความ
หลากหลายทาง
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนาทองถ่ินและ
อาเซียน 

10 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

ศูนยเรียนรูตาม
แนวพระราชดําริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงราย พื้นที่
อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

  737,200 737,200 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อพัฒนา 
ศูนยเรียนรูตามแนว
พระราชดําริโครงการ 
อพ.สธ. มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงราย พื้นที่
อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

    ปงบประมาณ 2562 การ
ดําเนินงานภายในศูนยเรยีนรูฯ โดย
แบงออกเปน 3 กิจกรรมหลัก คือ  
1.กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ การดูแล 
และปรับปรุงภูมิทัศนภายในศูนย
เรียนรู             
2. กิจกรรมพัฒนาฐานการเรยีนรู   
และ                  
3. กิจกรรมบริการวิชาการ มี
รายละเอียดดังนี ้
    1. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ การ
ดูแล และปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
ศูนยเรียนรู  โดยดําเนินการสราง
บานไมไผหลังคามุงแฝกเพื่อสาธิต
การใชประโยชนจากไมไผและหญา
แฝก  การสรางหองอาบน้ําไมไผ  
การตอเตมิและซอมแซมทางเดิน
ศึกษาภายในศูนยเรียนรู  การซอม
สะพาน การสรางรั้วไมไผ การสราง
ศาลาไมไผหลังคามุงหญาคาบริเวณ
ใตถุน ยุงฉางตามภูมิปญญาไทย
ยวน ขุดและขยายรองเหมืองกอก
เดิมใหกวางและลึกขึ้น การทํารั้วไม

นายสวิง  ขันทะสา 
สถาบันความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนาทองถ่ินและ
อาเซียน 
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
ไผฐานเรียนรูและซุมไมไผ การปลกู
และดูแลตนไมเพื่อปรับภูมิทัศน
ภายในศูนยเรียนรูฯและ การซอม
บํารุง ดูแลรักษา เครื่องมือ 
เครื่องใชการเกษตร ซอมระบบ
ไฟฟา ระบบประปา 

2. กิจกรรมพัฒนาฐานการ
เรียนรู    

ดําเนินการพัฒนาฐานการ
เรียนรูจํานวน 8 ฐาน ประกอบดวย  

ฐานท่ี 1 ฐานการเรียนรูการ
อนุรักษและรวบรวมพันธุไผ   

ฐานท่ี 2 ฐานการเรียนรูการทํา
ปุยหมักชีวภาพ   

ฐานท่ี 3 ฐานการเรียนรูการ
เลี้ยงผึ้งโพรงปา(ผึ้งโกน)ตามภูมิ
ปญญาทองถ่ิน   

ฐานท่ี 4 ฐานการเรียนรูการ
อนุรักษขาวพ้ืนเมืองเชียงแสน   

ฐานท่ี 5 ฐานการเรียนรูการ
พัฒนาตนตองกงสูเศรษฐกิจชุมชน   

ฐานท่ี 6 ฐานเรียนรูการอนรุักษ
ปลาพื้นเมืองเชียงแสน   

ฐานท่ี 7  ฐานเรียนรูพืช
พื้นเมืองเชียงแสนและการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช   
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
ฐานท่ี 8 ฐานเรียนรูการใชหญา

แฝกในการอนุรักษดิน 
     3.กิจกรรมการบริการวิชาการ 
ในปงบประมาณ 2562 ศูนยการ
เรียนรูฯ มีกิจกรรมใหบริการ
วิชาการสําหรับมีนักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย นักวิชาการและ
ประชาชนทั่วไป เขามาเรียนรู 
จํานวน 20 ครั้ง ทั้งภายในและ
ภายนอกศูนยเรียนรู จาํนวนผูเขา
รับบริการวิชาการทั้งสิ้น  1,244 
คน  

11 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

การ
ประชาสมัพันธ 
เผยแพร 

  24,000 24,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อประชาสัมพันธ
หนวยงาน 

    จัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพร
ผลงานและกิจกรรมของสถาบัน
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ
อาเซียน และการประชาสัมพันธ
ผานสื่อประชาสมัพันธของ
มหาวิทยาลยั 
   จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
กิจกรรมของหนวยงาน  

น.ส. จิราพร  แส
บงบาล 
สถาบันความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนาทองถ่ินและ
อาเซียน 

 

12 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
เชียงราย 

งานอาหาร
สรางสรรคจาก
สวนของกิ๋นบาน
เฮา  

  200,000 200,000 งบประมาณ
ปกติประจาํ
ของหนวยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
(อพ.สธ.) 

   งานอาหารสรางสรรคจากสวน
ของก๋ินบานเฮา จัดขึ้นในวันที่ 14 
มกราคม 2562 ณ สถาบันความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ
อาเซียน มีผูเขารวมกจิกรรม

- สถาบันความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนาทองถ่ินและ
อาเซียน 
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ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 
2.เพื่อจัดงานอาหาร
สรางสรรคจากสวน
ของก๋ินบานเฮา 
 

จํานวน 546 คน ประกอบดวย 
อาจารย นักศึกษา บุคคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายและบุคคลภายนอก 
    กิจกรรมภายในงานมีกิจกรรม
สาธิตอาหารสรางสรรคและ
ผลิตภณัฑของจังหวัดเชียงราย  
โดย นักศึกษา ชุมชน กลุม
วิสาหกิจ รานคา และนักเรียน 
และตอนเทีย่งมีกิจกรรมเรียนรู
อาหารพื้นเมืองจากสวนของกิ๋น
บานเฮาสูตํารับอาหารสรางสรรค 
โดยศูนยวิจยัและพัฒนาทองถิ่น
และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร จดั
ใหบริการอาหารในรูปแบบขันโตก
บุฟเฟต  

- ศูนยวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ทองถ่ิน 
- สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  รวม 12 โครงการ   2,639,500 2,669,500      
 


