
หนา 880                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.ชม. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

แผนงานปกปกทรัพยากรพ้ืนที่ปาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ศูนยแมริม และวทิยาเขตแมฮองสอน 

F1A1 1. โครงการจัดทำพื้นที่
ปกปกทรัพยากรเพื่อใช
เปนศูนยการเรียนรูการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ โครงการ 
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม 
-พื้นที่ปกปกสำหรับการ
อนุรักษพันธกุรรม
ส่ิงมีชีวิต และระบบนิเวศ 
ในพื้นที่อนุรักษปาเต็งรัง 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม ศูนยแมริม 
อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม 

ศูนยแมริม             
(โซน A-E) 

 

300,000 พื้นที่ปกปก 1 
พื้นที่   
ขอมูลและรูปแบบ 
แผนการ
ดำเนินการจัดต้ัง
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร และ
อนุรักษพันธกุรรม
ส่ิงมีชีวิต องค
ความรู และ
ฐานขอมูล  

100,000 พื้นที่ 1  
500 ไร 

100,000 พื้นที่ 1  
500 ไร 

100,000 พื้นที่ 1  
500 ไร 

600,000 ศูนยการเรียนรู  
1 ศูนย (F3A8) 

(คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยี  
การเกษตรฯ  

และคณะมนุษยศาสตร, 
ศูนยความเปนเลิศดาน
ความหลากหลายฯ)  
F1A1/ F3A8 

F1A1 2. โครงการเก็บรวบรวม
ทำรหัสพิกัดและลักษณะ
ทางนิเวศวิทยาของ
ทรัพยากรชวีภาพดาน 
พืช สัตว และจุลินทรียใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม  

ศูนยแมริม              
(โซน A-E) 

 

200,000 พื้นที่ 1 500 ไร 200,000 พื้นที่ 1 500 ไร 200,000 พื้นที่ 1 500 ไร 200,000 พื้นที่ 1 500 ไร 200,000 พื้นที่ 1 500 ไร (คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยี  
การเกษตรฯ  
และคณะ
มนุษยศาสตร) 

 

F1A1 3. โครงการจัดต้ังและ
พัฒนาศูนยนิเวศวิทยา
และการอนุรักษ
พันธุกรรมปาเต็งรัง 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม  
โครงการยอยที่1 ความ
หลากหลายทางชวีภาพ

ศูนยแมริม             
(โซน A-E) 

 

1,494,000 ขอมูลทางดาน
นิเวศวิทยา 
ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม
ทรัพยากรชวีภาพ
ในพื้นที่  

600,000 ขอมูลทางดาน
นิเวศวิทยา 
ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม
ทรัพยากรชวีภาพ
ในพื้นที่ 

600,000 พื้นที่เตรียมการ
จัดต้ังศุนย
นิเวศวิทยา (F3A8) 

600,000 การจัดต้ังศูนย
นิเวศวิทยา (F3A8) 

600,000 ศูนยการเรียนรู  
1 ศูนย (F3A8) 

(คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยี  
การเกษตรฯ  
คณะมนุษยศาสตร
ศูนยความเปนเลิศ
ดานความหลากหลาย
ฯ) 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

และการกระจายตัว และ
สภาพนิเวศในพื้นที่
อนุรักษ ปาเต็งรัง 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม วิทยาเขตแมริม 
อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม (F1A1) 
โครงการยอยที ่2 
การศึกษาอนุกรมวธิาน 
ความหลากหลาย การ
กระจายตัว เพือ่การ
อนุรักษพันธกุรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นของ
แมลงปอในพื้นที่ปาเต็ง
รัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ศูนยแมริม 
จังหวัดเชียงใหม (F2A4) 
โครงการยอยที ่3 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของจุลินทรียใน
ดิน และเห็ด ในพื้นที่
อนุรักษปาเต็งรัง 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม ศูนยแมริม 
จังหวัดเชียงใหม (F1A1) 
โครงการยอยที ่4 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพรรณไมพื้น
ลางและพรรณไมอิง
อาศัย ในพื้นทีอ่นุรักษ 
ปาเต็งรัง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ศูนยแม
ริม จังหวัดเชียงใหม 
(F1A1) 
โครงการยอยที ่5 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพรรณไมพื้น

 
 



หนา 882                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.ชม. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ลางและพรรณไมอิง
อาศัย ในพื้นทีอ่นุรักษ 
ปาเต็งรัง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ศูนยแม
ริม จังหวัดเชียงใหม 
(F1A1) 
โครงการยอยที ่6 
พืชอาหารและรูปแบบการ
หากินของนกในปาเต็งรัง 
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม ศูนยแมริม 
(F1A1) 

  รวม  3  โครงการ  1,994,000  900,000  900,000  900,000  1,400,000   

แผนงานสำรวจและรวบรวมทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร วัฒนธรรม ภมูิปญญาที่มีคุณคาในพ้ืนที่ จังหวดัเชียงใหม และแมฮองสอน 

F1A2 1. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลทรัพยากร 
วัฒนธรรมและภูมปิญญา
การใชประโยชนจากพืช
สมุนไพร ในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม  

พื้นที่เปาหมาย  
5 พื้นที่   

400,000 พื้นที่เปาหมาย 5 
พื้นที่   

400,000 พื้นที่เปาหมาย 5 
พื้นที่   

400,000 พื้นที่เปาหมาย 5 
พื้นที่   

400,000 พื้นที่เปาหมาย 5 
พื้นที่   

400,000 ฐานขอมูลการใช
ประโยชนของพืช
สมุนไพร และภูมิ
ปญญา 1 ฐาน 

(คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยี  
การเกษตรฯ  
และคณะ
มนุษยศาสตร) 

 

F1A2 2. โครงการเก็บรวบรวมทำ
รหัสพิกัดและลักษณะทาง
นิเวศวิทยาของทรัพยากร
ชีวภาพดาน พืช สัตว และ
จุลินทรียในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม  

พื้นที่เปาหมาย  
5 พื้นที่   

400,000 พื้นที่เปาหมาย 5 
พื้นที่   

400,000 พื้นที่เปาหมาย 5 
พื้นที่   

400,000 พื้นที่เปาหมาย 5 
พื้นที่   

400,000 พื้นที่เปาหมาย 5 
พื้นที่   

400,000 ฐานขอมูล
นิเวศวิทยา พิกัด 
การใชประโยชน
ของทรัพยากร
ชีวภาพ 1 ฐาน 

(คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยี  
การเกษตรฯ  
และคณะ
มนุษยศาสตร) 

 
F1A2 3. ชุดโครงการสำรวจ

และเก็บรวบรวม
ทรัพยากรชวีภาพ 
กายภาพ และภูมิปญญา
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  
จำนวน 5 โครงการยอย  
1. โครงการสำรวจและ

จังหวัดเชียงใหม  
 

 

4,800,000  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมูลและ
ทรัพยากรชวีภาพ 
กายภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ใน
ดานของพืชสัตว 

4,800,000 จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมูลและ
ทรัพยากรชวีภาพ 
กายภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ใน
ดานของพืชสัตว 

4,800,000 จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมูลและทรัพยากร
ชีวภาพ กายภาพ
และภูมิปญญา
ทองถิ่น ในดานของ
พืชสัตว ชีวภาพอื่นๆ 

4,800,000 จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมูลและ
ทรัพยากรชวีภาพ 
กายภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ใน
ดานของพืชสัตว 

4,800,000 จังหวัดเชียงใหม 
 

ฐานขอมูลและ
แหลงรวบรวม

ทรัพยากร
ชีวภาพ กายภาพ 
และภูมิปญญา 1 

(คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยี  
การเกษตรฯ  
และคณะ
มนุษยศาสตร) 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เก็บรวบรวมทรัพยากร
ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม  
2. โครงการสำรวจ 
รวบรวมพืชเคร่ืองเทศ
และสมุนไพรไทยใน
ตำรับยา และอาหาร
ทองถิ่นทางภาคเหนือ 
3. โครงการศึกษาการใช
ประโยชนของพืชอาหาร
สัตว ในปาเต็งรัง 
4. โครงการการรวบรวม
ชนิดพันธุทองถิ่นจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชน 
5. โครงการสำรวจและ
รวบรวมสัตวพื้นเมือง 

6.โครงการสำรวจและเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อการ
อนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากรในทองถิ่น 

ชีวภาพอื่นๆ ภูมิ
ปญญา ประเพณี 
วัตนธรรม 1 ชุด
ขอมูล   

ชีวภาพอื่นๆ ภูมิ
ปญญา ประเพณี 
วัตนธรรม 1 ชุด
ขอมูล   

ภูมิปญญา ประเพณี 
วัตนธรรม 1 ชุด
ขอมูล   

ชีวภาพอื่นๆ ภูมิ
ปญญา ประเพณี 
วัตนธรรม 1 ชุด
ขอมูล   

ฐานขอมูล 
และศูนยรวบรวม
ทรัพยากร  

F1A2 4. การสำรวจทรัพยากร
ชีวภาพ กายภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพือ่การ
อนุรักษและรองรับกจิกรรม
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
ในจังหวัดแมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน  300,000 ขอมูลทรัพยากร
จากงานวิจัย   

  300,000 ขอมูลทรัพยากรจาก
งานวิจัย   

  300,000 ขอมูลทรัพยากร
จากงานวิจัย   

วิทยาลัยแมฮองสอน  

F1A2 5. โครงการสำรวจ
ทรัพยากร ธรรมชาติดวย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศใน
ลุมน้ำแมวาง อำเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 197,600 ขอมูลจากการวิจัย         คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
F1A2/ F2A4 

F1A2 6. การสำรวจอัตราการชะ
ลางพังทลายของทรัพยากร
ดินในตำบลบานกาด 
อำเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 165,000 ขอมูลจากการวิจัย         คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 7. โครงการสำรวจและ
รวบรวมทรัพยากรในพื้นที่
โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดแมฮองสอน 

จังหวัดเชียงใหมและ
จังหวัดแมฮองสอน 

606,000 ฐานขอมูล
ทรัพยากรในพื้นที ่

       ฐานขอมูล
ทรัพยากรในพื้นที ่

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
F1A2/ F2A5 

  รวม  7  โครงการ  6,868,600  5,600,000  5,900,000  5,600,000  5,900,000   
F1A3 1. โครงการเก็บรักษาและ

เพาะขยายพันธุทรัพยากร
ชีวภาพในจังหวัดเชียงใหม 
และแมฮองสอน 

จังหวัดเชียงใหม  600,000 20 ชนิด 600,000 20 ชนิด 600,000 20 ชนิด 600,000 20 ชนิด 600,000 20 ชนิด (คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยี  
การเกษตรฯ  

F1A3 2. โครงการจัดต้ังธนาคาร
พืชพรรณ  

จังหวัดเชียงใหม  400,000 10 ชนิด 400,000 10 ชนิด 400,000 10 ชนิด 400,000 10 ชนิด 400,000 ธนาคารพันธุพืช 1
แหง 

(คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยี  
การเกษตรฯ  

F1A3 3. โครงการเพาะเล้ียง
ขยายพันธุพืชสมุนไพรไทย
ตามตำรับยา 16 ตำรับ  

จังหวัดเชียงใหม  600,000 20 ชนิด 600,000 20 ชนิด 600,000 20 ชนิด 600,000 20 ชนิด 600,000 20 ชนิด (คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยี  
การเกษตรฯ  
และคณะ
มนุษยศาสตร) 

F1A3 4. การรวบรวม ขยายพันธุ 
และศึกษาสรรพคุณ
สมุนไพรในตำรับอาหาร
ทองถิ่นภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม 600,000 20 ชนิด 600,000 20 ชนิด 600,000 20 ชนิด 600,000 20 ชนิด 600,000 20 ชนิด (คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยี  
การเกษตรฯ  
และคณะ
มนุษยศาสตร) 
F1A3/ F2A4 

F1A3 5. โครงการขยายผล
เพาะเล้ียงขยายพันธุพืช
สมุนไพรไทยตามตำรับยา 
16 ตำรับ แกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
เครือขายศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

จังหวัดเชียงใหม  400,000 10 ชนิด 400,000 10 ชนิด 400,000 10 ชนิด 400,000 10 ชนิด 400,000 10 ชนิด (คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยี  
การเกษตรฯ  
และคณะ
มนุษยศาสตร) 
F1A3/ F3A8 

F1A3 6. โครงการการปลูกรักษา
และขยายพันธุกลวยไมใน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ภายใตเครือขายศูนย
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

จังหวัดเชียงใหม  400,000 10 ชนิด 400,000 10 ชนิด 400,000 10 ชนิด 400,000 10 ชนิด 400,000 10 ชนิด (คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยี  
การเกษตรฯ  
F1A3/ F3A8  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A3 7. โครงการเพาะเล้ียง
ขยายพันธุพืชอนุรักษ  
อพ.สธ. 

จังหวัดเชียงใหม  600,000 10 ชนิด 600,000 10 ชนิด 600,000 10 ชนิด 600,000 10 ชนิด 600,000 10 ชนิด (คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยี  
การเกษตรฯ  

F1A3 8. การใชเทคนิคการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชอยาง
งายเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพันธกุรรมกลวยไม
ทองถิ่น บานกองแหะ 
ตำบลโปงแยง อำเภอแม
ริม จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 406,000 1 ชนิด        1 ชนิด ศูนยความเปนเลิศ
ดานเทคโนโลยี 
ชีวภาพพืช 
F1A3/ F3A8  

F1A3 9. การอนุรักษพันธุกรรม
กลวยไมไทยพันธุแท
พระราชทาน 

จังหวัดเชียงใหม 396,000 1 ชนิด        1ชนิด ศูนยความเปนเลิศ
ดานเทคโนโลยี 
ชีวภาพพืช 

F1A3 10. การสงเสริมการ
อนุรักษและใชประโยชน
พืชอนุรักษ อพ. สธ. 

จังหวัดเชียงใหม 586,000 1 ชนิด        1ชนิด ศูนยความเปนเลิศ
ดานเทคโนโลยี 
ชีวภาพพืช 
F1A3/ F3A8 

F1A3 11. โครงการศึกษา
รวบรวม ขยายพันธุพืช
สมุนไพรในทองถิ่นและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช
ประโยชนจากสมุนไพรใน
สัตว 

จังหวัดเชียงใหม 723,600 ขอมูลจากงานวิจยั        ขอมูลจากงานวิจยั คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 

  รวม  11  โครงการ   5,711,600  3,600,000  3,600,000  3,600,000  3,600,000   
F2A4 1. โครงการการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางดิน
กับพืชในปาเต็งรัง 

จังหวัดเชียงใหม 400,000 ขอมูลชุดดินและ
ขอมูลนิเวศวิทยา              
1 ชุด  

400,000 ขอมูลชุดดินและ
ขอมูลนิเวศวิทยา              
1 ชุด 

400,000 ขอมูลชุดดินและ
ขอมูลนิเวศวิทยา              
1 ชุด 

400,000 ขอมูลชุดดินและ
ขอมูลนิเวศวิทยา              
1 ชุด 

400,000 ขอมูลชุดดินและ
ขอมูลนิเวศวิทยา              
1 ชุด 

คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร และคณะ
มนุษยศาสตรฯ  

F2A4 2. โครงการการ
ประยุกตใชประโยชนจาก
ตนตองตึงในปาเต็งรังเพื่อ
ประโยชนทางการเกษตร
และทองถิ่นที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

จังหวัดเชียงใหม 400,000 ตนแบบผลิตภัณฑ
จากตนตองตึง 1 
ผลิตภัณฑ  

400,000 ตนแบบผลิตภัณฑ
จากตนตองตึง 1 
ผลิตภัณฑ 

400,000 ตนแบบผลิตภัณฑ
จากตนตองตึง 1 
ผลิตภัณฑ 

400,000 ตนแบบผลิตภัณฑ
จากตนตองตึง 1 
ผลิตภัณฑ 

400,000 ตนแบบผลิตภัณฑ
จากตนตองตึง 1 
ผลิตภัณฑ 

คณะวิทยาศาสตรฯ 
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร  

F2A4 3. โครงการบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม 300,000 10 ชนิด 300,000 10 ชนิด 300,000 10 ชนิด 300,000 10 ชนิด 300,000 10 ชนิด คณะวิทยาการจัดการ 



หนา 886                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.ชม. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ศาสตรเพื่อการพัฒนาพันธุ
พืชและทรัพยากร อพ.สธ 

คณะมนุษยศาสตรฯ 

F2A4 4. โครงการการจัดการ
พื้นที่ที่กำหนดเพือ่การ
อนุรักษโดยชุมชนมีสวน
รวม 

จังหวัดเชียงใหม 300,000 5 ชุมชน  300,000 5 ชุมชน 300,000 5 ชุมชน 300,000 5 ชุมชน 300,000 5 ชุมชน คณะวิทยาการจัดการ 
คณะมนุษยศาสตรฯ 
F2A4/ F3A8  

F2A4 5. การอนุรักษพันธุกรรม
บนพื้นฐานภูมิปญญาของ
กลุมชาติพันธุ เพื่อสราง
นวัตกรรมเชิงพาณิชย 

จังหวัดเชียงใหม 6,000,000 10 ชุมชน  
10 ผลิตภัณฑ  

6,000,000 10 ชุมชน  
10 ผลิตภัณฑ 

6,000,000 10 ชุมชน  
10 ผลิตภัณฑ 

6,000,000 10 ชุมชน  
10 ผลิตภัณฑ 

6,000,000 10 ชุมชน  
10 ผลิตภัณฑ 

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะมนุษยศาสตรฯ  

F2A4 6. การศึกษาภูมิปญญา
ลานนาเพื่อการอนุรักษ
และใชประโยชนจาก
พันธุกรรมพืชเพื่อสราง
นวัตกรรมเชิงพาณิชย 

จังหวัดเชียงใหม 5,000,000 10 ชุมชน  
10 ผลิตภัณฑ 

5,000,000 10 ชุมชน  
10 ผลิตภัณฑ 

5,000,000 10 ชุมชน  
10 ผลิตภัณฑ 

5,000,000 10 ชุมชน  
10 ผลิตภัณฑ 

5,000,000 10 ชุมชน  
10 ผลิตภัณฑ 

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะมนุษยศาสตรฯ  
F1A2/ F2A4 

F2A4 7. โครงการสงเสริม
บูรณาการนวัตกรรม 
ดิจิทัลกับการอนุรักษ
ทรัพยากร 
-โครงการยอยที่ 1  
การใชนวัตกรรมดิจิทัล
เพื่อการอนุรักษสายพันธุ
ไมสักในจังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 498,900  ระบบฐานความรู
สารสนเทศ/ส่ือดิ
จิตัล 1 ส่ือ 

        คณะวิทยาศาสตร  
F2A4/ F2A5/ F3A8 

F2A4 8. โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในการ
อนุรักษและใชประโยชน 
ปลาไหลเผือก ในพื้นที่
ชุมชนเทศบาลตำบลน้ำ
แพรพัฒนา อำเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 406,000 
 

1 ชุมชน        1 ชุมชน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
F2A4/ F3A8  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 9. การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบานเพื่อการใช
ประโยชนสมุนไพรพื้นบาน
ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน 

จังหวัดเชียงใหม 270,500 1 พื้นที่        1 พื้นที่ ศูนยความเปนเลิศดาน
นวัตกรรมสาธารณสุข
ศาสตรและส่ิงแวดลอม
ชุมชน 
F2A4/ F3A8 

F2A4 10. การใชประโยชนจาก
หญาแฝกเพือ่การพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ตำบลแม
วิน อำเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 315,000 ขอมูลทรัพยากร
และการใช
ประโยชนชนิดพืช 
1 ชุมชน 

       ขอมูลทรัพยากร
และการใช
ประโยชนชนิดพืช 
1 ชุมชน 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A4 11. การศึกษา
องคประกอบและฤทธิ์การ
ตานอนุมูลอิสระของเมล็ด
กาแฟในตำบลปาแป 
อำเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 200,000 ขอมูลทรัพยากร
จากงานวิจัย 

   

       ขอมูลทรัพยากร
จากงานวิจัย 

 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   

F2A4 12. การใชประโยชนจาก
พืชสมุนไพรสำหรับแปรรูป
อาหารเพื่อสุขภาพ ชุมชน
อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม   

จังหวัดเชียงใหม   300,000 ขอมูลทรัพยากรและ
การใชประโยชน
ชนิดพืชและพันธุพืช 
1 ผลิตภัณฑ 

       ขอมูลทรัพยากร
และการใช
ประโยชนชนิดพืช
และพันธุพืช 
1 ผลิตภัณฑ 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A4 13. การพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑสำหรับวิสาหกจิ
ชุมชนกาแฟตนนำ้ปาแป
เพื่อแสดงเอกลักษณ
ผลิตภัณฑ กาแฟ ตำบลปา
แป อำเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 400,000 ขอมูลผลิตภัณฑ 
1 ผลิตภัณฑ 

       ขอมูลผลิตภัณฑ 
1 ผลิตภัณฑ 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A4 14. การคัดแยกและ
จำแนกเอนโดไพติก
แบคทีเรียที่มีฤทธิ์ยบัยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย
จากใบงาขี้มอนในจังหวัด
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 250,000 ขอมูลทรัพยากรและ
การใชประโยชน
ชนิดพืชและพันธุพืช 

       ขอมูลทรัพยากร
และการใช
ประโยชนชนิดพืช
และพันธุพืช 

คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 

F2A4 15. การอนุรักษและการใช จังหวัดเชียงใหม 560,000 ขอมูลทรัพยากรและ        ขอมูลทรัพยากร คณะวิทยาศาสตรและ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประโยชนทรัพยากรพืชใหสี
ในทองถิ่นเพื่อพัฒนา
เทคนิคการยอมสีธรรมชาติ
และการเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑจากการยอมสี
ธรรมชาติจากพืชใหสีใน
ทองถิ่น 

การใชประโยชน
ชนิดพืชและพันธุพืช 
1 ผลิตภัณฑ 

และการใช
ประโยชนชนิดพืช
และพันธุพืช 
1 ผลิตภัณฑ 

เทคโนโลย ี

F2A4 16. โครงการการอนุรักษ
และใชประโยชนจาก
พรรณไมยอมสีธรรมชาติ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑส่ิง
ทอที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม ชุมชนบานปา
ตึงงาม ตำบลปงโคง 
อำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 400,000 ประโยชนชนิดพืช
และพันธุพืช 
1 ชุมชน 

       ประโยชนชนิดพืช
และพันธุพืช 
1 ชุมชน 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A4 17. การใชประโยชนจาก
ตนกลวยเพื่อผลิตเสนดาย
สำหรับสรางสรรค
ผลิตภัณฑหัตถกรรมชุมชน
อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 400,000 ประโยชนชนิดพืช
และพันธุพืช 
1 ผลิตภัณฑ 

       ประโยชนชนิดพืช
และพันธุพืช 
1 ผลิตภัณฑ 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

F2A4 18. การสำรวจ และใช
ประโยชนจากพืชใน
ทองถิ่น อำเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม เพื่อ
พัฒนาสูนวัตกรรมอาหาร
เชิงสุขภาพ 

จังหวัดเชียงใหม 524,500 ประโยชนชนิดพืช
และพันธุพืช 
 

       ประโยชนชนิดพืช
และพันธุพืช 
 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
F1A2/ F2A4 

F2A4 19. การอนุรักษพันธุไม
ยอมสีธรรมชาติดวยฐาน
ภูมิปญญาบานหวยอีคาง 

จังหวัดเชียงใหม 190,000 ขอมูลทรัพยากรและ
การใชประโยชน
ชนิดพืชและพันธุพืช
ของชุมชน 

       ขอมูลทรัพยากร
และการใช
ประโยชนชนิดพืช
และพันธุพืชของ
ชุมชน 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
F1A2/ F2A4 

F2A4 20.ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อนกุรมวธิาน 
พันธุกรรม และ การ

จังหวัดเชียงใหม 300,000 ขอมูลทรัพยากรและ
การใชประโยชน
ชนิดพืชและพันธุพืช 

       ขอมูลทรัพยากร
และการใช
ประโยชนชนิดพืช

ศูนยความเปนเลิศดาน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทองถิ่น 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กระจายตัว ของสาหราย
เตาน้ำ Spirogyra spp. 
เพื่อการอนุรักษพันธกุรรม
และใชประโยชนดาน
อาหารและยา จังหวัด
เชียงใหม 

และพันธุพืช 

F2A4 21. ชุดโครงการบูรณา
การดานภูมปิญญาของ
กลุมชาติพันธุจังหวัด
แมฮองสอน  
 
-แผนบริหารชุดโครงการ 
กระบวนการจัดการ
วัฒนธรรมของกลุมชาติ
พันธุปกาเกอะญอใน
จังหวัดแมฮองสอนปที่ 2  
โครงการยอยจำนวน 24 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) พืชปาสูคุณคา
สารอาหาร โภชนาการ
และสุขภาพ ในทองถิ่น
กลุมชาติพันธุปกา
เกอะญอ เพือ่ความมั่นคง
ดานอาหารและคุณภาพ
ชีวิตในภาวะปกติใหม
(NEW Normal) (F2A4)  
 
 
2) การจัดการเรียนรู

จังหวัดแมฮองสอน 
 

2,899,300 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
ขอมูลทรัพยากร
และการใช
ประโยชนชนิดพืช
และพันธุพืชของ
ปากเกอะญอ ใน
หลากหลายมิติ 1 
ชุด 
โซอุปทานจากการ
ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
1 รูปแบบ 
เครือขาย 5 
เครือขาย  
 

 
ขอมูลสารอาหาร
จากพืชปาทองถิ่น  
1 ชุด 
การอบรมใหแก
ชุมชน 1 คร้ัง 
การบูรณาการกับ
นักเรียน/นักศึกษา 
1 คร้ัง  
 
 

องคความรูบูรณา

2,550,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
ขอมูลทรัพยากร
และการใช
ประโยชนชนิดพืช
และพันธุพืชของ
ชาติพันธุ ใน
หลากหลายมิติ 1 
ชุด 
โซอุปทานจาก
การใชประโยชน
จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ 1
รูปแบบ 
เครือขาย 5 
เครือขาย  
 

ขอมูลสารอาหาร
จากพืชปาทองถิ่น  
1 ชุด 
การอบรมใหแก
ชุมชน 1 คร้ัง 
การบูรณาการกับ
นักเรียน/
นักศึกษา 
1 คร้ัง 
 
องคความรู

2,550,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
ขอมูลทรัพยากรและ
การใชประโยชนชนิด
พืชและพันธุพืชของ
ชาติพันธุ ใน
หลากหลายมิติ 1 ชุด 
โซอุปทานจากการใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
1 รูปแบบ 
เครือขาย 5 
เครือขาย  
 
 
 
 
ขอมูลสารอาหารจาก
พืชปาทองถิ่น  
1 ชุด 
การอบรมใหแก
ชุมชน 1 คร้ัง 
การบูรณาการกับ
นักเรียน/นักศึกษา 
1 คร้ัง 
 
 
องคความรูบูรณา

2,550,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
ขอมูลทรัพยากร
และการใช
ประโยชนชนิดพืช
และพันธุพืชของ
ชาติพันธุ ใน
หลากหลายมิติ 1 
ชุด 
โซอุปทานจากการ
ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
1 รูปแบบ 
เครือขาย 5 
เครือขาย  
 
 
ขอมูลสารอาหาร
จากพืชปาทองถิ่น  
1 ชุด 
การอบรมใหแก
ชุมชน 1 คร้ัง 
การบูรณาการกับ
นักเรียน/นักศึกษา 
1 คร้ัง 
 
 

องคความรูบูรณา

2,550,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100,000 

 
 
 
 
 
ขอมูลทรัพยากร
และการใช
ประโยชนชนิดพืช
และพันธุพืชของ
ชาติพันธุ ใน
หลากหลายมิติ 1 
ชุด 
โซอุปทานจากการ
ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 1 รูปแบบ 
เครือขาย 5 
เครือขาย  
 
 
ขอมูลสารอาหาร
จากพืชปาทองถิ่น  
1 ชุด 
การอบรมใหแก
ชุมชน 1 คร้ัง 
การบูรณาการกับ
นักเรียน/นักศึกษา 
1 คร้ัง 
 
 

องคความรูบูรณา

วิทยาลัยแมฮองสอน 
และสถาบันวิจัยเพือ่การ
พัฒนาทองถิ่น 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ภาษาอังกฤษบูรณาการ
กับการอนุรักษพันธุกรรม
พืช ในมิติพืชสมุนไพร 
กลุมชาติพันธุปกา
เกอะญอ จังหวัด
แมฮองสอน กรณีศึกษา
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหจังหวัด
แมฮองสอน (F3A8) 
 
3) การสรางศูนยพืช
ศึกษาโรงเรียนที่เปน
สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ของกลุมชาติพันธุปาเก
อญอ ในพื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน (F3A8) 
 
4) การพัฒนาหัตถกรรม
มาตรฐานเคร่ืองจักสาน
ไมไผ ของกลุมชาติพันธุ 
ปกาเกอะญอ จังหวัด
แมฮองสอน (F2A4) 
 
 
 
5) การพัฒนารูปแบบ
บทเรียนเพื่อปลูก
จิตสำนึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชของ
นักเรียนกลุมชาติพันธุ 
ปกาเกอะญอ จังหวัด
แมฮองสอน (F3A8) 
 
6) การสรางมูลคาเพิ่ม
และการสรางความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

 
149,500 

 

การพืชสมุนไพรและ
ส่ือบูรณาการพืช
สมุนไพรปกา
เกอะญอกบั
ภาษาอังกฤษ  
1 ชุด 
 
 
 
 
 

ฐานขอมูลพืชศึกษา
1 ชุด 
ศูนยพืชศึกษา 
1 ศูนย  
 
 
 
 

กระบวนการ
ยกระดับมาตรฐาน
หัตถกรรมเคร่ืองจัก
สาน 1 รูปแบบ  
การถายทอดองค
ความรู 1 คร้ัง  
 
 
บทเรียนและส่ือการ
สรางจิตสำนึก 1 
รูปแบบ  
 
 
 
 
 
กระบวนการ
ยกระดับมาตรฐาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

 
 

100,000 
 

บูรณาการพืช
สมุนไพรและส่ือ
บูรณาการพืช
สมุนไพรชาติ
พันธุกับ
ภาษาอังกฤษ  

1 ชุด 
 
 
 
 

ฐานขอมูลพืช
ศึกษา1 ชุด 
ศูนยพืชศึกษา 
1 ศูนย 
 
 
 
 

กระบวนการ
ยกระดับ
มาตรฐาน
หัตถกรรมเคร่ือง
จักสาน 1 รูปแบบ  
การถายทอดองค
ความรู 1 คร้ัง 
 
 
บทเรียนและส่ือ
การสรางจิตสำนึก 
1 รูปแบบ 
 
 
 
 

กระบวนการ
ยกระดับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 

การพืชสมุนไพรและ
ส่ือบูรณาการพืช
สมุนไพรชาติพันธุ
กับภาษาอังกฤษ  

1 ชุด 
 
 
 
 
 
 

ฐานขอมูลพืชศึกษา 
1 ชุด 
ศูนยพืชศึกษา 
1 ศูนย 
 
 
 
 

กระบวนการ
ยกระดับมาตรฐาน
หัตถกรรมเคร่ืองจัก
สาน 1 รูปแบบ  
การถายทอดองค
ความรู 1 คร้ัง 
 
 
บทเรียนและส่ือการ
สรางจิตสำนึก 1 
รูปแบบ 
 
 
 
 
 

กระบวนการ
ยกระดับมาตรฐาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 

การพืชสมุนไพรและ
ส่ือบูรณาการพืช
สมุนไพรชาติพันธุ
กับภาษาอังกฤษ  
1 ชุด 
 
 
 
 
 
 

ฐานขอมูลพืชศึกษา
1 ชุด 
ศูนยพืชศึกษา 
1 ศูนย 
 
 
 
 

กระบวนการ
ยกระดับมาตรฐาน
หัตถกรรมเคร่ืองจัก
สาน 1 รูปแบบ  
การถายทอดองค
ความรู 1 คร้ัง 
 
 
บทเรียนและส่ือการ
สรางจิตสำนึก 1 
รูปแบบ 
 
 
 
 
 

กระบวนการ
ยกระดับมาตรฐาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 

การพืชสมุนไพร
และส่ือบูรณาการ
พืชสมุนไพรชาติ
พันธุกับ
ภาษาอังกฤษ  
1 ชุด 
 
 
 
 

 
ฐานขอมูลพืช
ศึกษา1 ชุด 
ศูนยพืชศึกษา 
1 ศูนย 
 
 
 
 

กระบวนการ
ยกระดับมาตรฐาน
หัตถกรรมเคร่ืองจัก
สาน 1 รูปแบบ  
การถายทอดองค
ความรู 1 คร้ัง 
 
 
บทเรียนและส่ือ
การสรางจิตสำนึก 
1 รูปแบบ 
 
 
 
 
 

กระบวนการ
ยกระดับมาตรฐาน
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ไดเปรียบทางการแขงขัน
สินคาหัตถกรรมผาทอสี
ธรรมชาติ ชาติพันธุปกา
เกอะญอ จังหวัด
แมฮองสอน  
(F2A4/ F3A8) 
 
7) หองเรียนภูมิปญญา
เพื่อการอนุรักษและสืบ
ทอดภูมิปญญาการใชพืช
สมุนไพรในตำรับยา
พื้นบานของชนชาติ
พันธุปกาเกอะญอ 
(F2A4)  
 
8) การมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติของกลุมชาติ
พันธุ กระเหร่ียงคอยาว
บานหวยเสือเฒา ใน
พื้นที่โครงการ
ศูนยบริการและพัฒนา 
ลุมน้ำปาย อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลผาบอง อำเภอ
เมือง จังหวัด 
แมฮองสอน  
(F2A4/ F3A8)   
    
9) การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลออนไลน
ผลิตภัณฑหัตถกรรมจัก
สานจากภูมิปญญาชน
เผาชาติพันธุปกา
เกอะญอ จังหวัด
แมฮองสอน (F2A5) 
 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

 

หัตถกรรมผาทอสี
ธรรมชาติ 1 
รูปแบบ  

การถายทอดองค
ความรู 1 คร้ัง  
 

 
หองเรียนภูมิปญญา 
1 รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
นวัตกรรมและ
บทเรียน การจัดการ
เรียนรู 1 รูปแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศ
และขอมูล
ผลิตภัณฑ 1 ระบบ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐาน
หัตถกรรมผาทอสี
ธรรมชาติ 1 
รูปแบบ  
การถายทอดองค
ความรู 1 คร้ัง  
 

หองเรียนภูมิ
ปญญา 1 รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
นวัตกรรมและ
บทเรียน การ
จัดการเรียนรู 1 
รูปแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศ
และขอมูล
ผลิตภัณฑ 1 ระบบ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

 

หัตถกรรมผาทอสี
ธรรมชาติ 1 รูปแบบ  
การถายทอดองค
ความรู 1 คร้ัง  
 
 
 

หองเรียนภูมิปญญา 
1 รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
นวัตกรรมและ
บทเรียน การจัดการ
เรียนรู 1 รูปแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศ
และขอมูลผลิตภัณฑ 
1 ระบบ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

 

หัตถกรรมผาทอสี
ธรรมชาติ 1 
รูปแบบ  
การถายทอดองค
ความรู 1 คร้ัง  
 
 

หองเรียนภูมิปญญา 
1 รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
นวัตกรรมและ
บทเรียน การจัดการ
เรียนรู 1 รูปแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศ
และขอมูล
ผลิตภัณฑ 1 ระบบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

 

หัตถกรรมผาทอสี
ธรรมชาติ 1 
รูปแบบ  
การถายทอดองค
ความรู 1 คร้ัง  
 
 

หองเรียนภูมิ
ปญญา 1 รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
นวัตกรรมและ
บทเรียน การ
จัดการเรียนรู 1 
รูปแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศ
และขอมูล
ผลิตภัณฑ 1 ระบบ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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10) รูปแบบการจัดการ
อาหารทองถิ่นเพือ่
สงเสริมสุขภาพชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 
(F2A4) 
 
11) นวัตกรรมการเรียนรู
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนสำหรับนักเรียน
กลุมชาติพันธุปกา
เกอะญอ ในจังหวัด 
แมฮองสอน  
(F2A4/ F3A8) 
 
12) การสรางผูนำ
เยาวชนในศตวรรษที่ 21 
เพื่อการอนุรักษสมุนไพร
พื้นบานของกลุมชาติ
พันธุปกาเกอะญอ  
จ.แมฮองสอน 
(F3A8) 
 
13) โครงการการสราง
ฐานขอมูลและส่ือ
มัลติมีเดียสมุนไพร
ทองถิ่น เพื่ออนุรักษและ
ฟนฟูภูมิปญญา ของ
ชุมชนชาวปกากะญอ 
บานหวยบง อำเภอ
ขุนยวม จังหวัด
แมฮองสอน  
(F2A5/ F3A8) 
 
14) การสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพฤกษศาสตร
พื้นบานผานภูมิปญญา
ทองถิ่นของกลุมชาติ

100,000 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 

 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 

คูมือรูปแบบการ
จัดการอาหาร
ทองถิ่นแก
ผูประกอบการ 1 
คูมือ  
 

รูปแบบกิจกรรมการ
สรางจิตสำนึก 1 
รูปแบบ 
 
 
 
 
 

รูปแบบและศูนย
การเรียนรูพืช
สมุนไพรชาติพันธุ 1 
รูปแบบ  
 
 
 

 
ฐานขอมูล 1 ชุด 
ส่ือมัลติมีเดีย 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการสราง
จิตสำนึกและการ
อนุรักษ 1 รูปแบบ  
 

100,000 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 

คูมือรูปแบบการ
จัดการอาหาร
ทองถิ่นแก
ผูประกอบการ 1 
คูมือ  
 

รูปแบบกิจกรรม
การสรางจิตสำนึก 
1 รูปแบบ 
 
 
 
 
 

รูปแบบและศูนย
การเรียนรูพืช
สมุนไพรชาติพันธุ 
1 รูปแบบ  
 
 
 
 

ฐานขอมูล 1 ชุด 
ส่ือมัลติมีเดีย 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการสราง
จิตสำนึกและการ
อนุรักษ 1 
รูปแบบ  

100,000 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 

คูมือรูปแบบการ
จัดการอาหารทองถิ่น
แกผูประกอบการ 1 
คูมือ  
 
 
รูปแบบกิจกรรมการ
สรางจิตสำนึก 1 
รูปแบบ 
 
 
 
 
 

รูปแบบและศูนยการ
เรียนรูพืชสมุนไพร
ชาติพันธุ 1 รูปแบบ  
 
 
 
 
 
ฐานขอมูล 1 ชุด 
ส่ือมัลติมีเดีย 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการสราง
จิตสำนึกและการ
อนุรักษ 1 รูปแบบ  
 

100,000 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 

คูมือรูปแบบการ
จัดการอาหาร
ทองถิ่นแก
ผูประกอบการ 1 
คูมือ  
 

รูปแบบกิจกรรมการ
สรางจิตสำนึก 1 
รูปแบบ 
 
 
 
 
 

รูปแบบและศูนย
การเรียนรูพืช
สมุนไพรชาติพันธุ 1 
รูปแบบ  
 
 
 
 

ฐานขอมูล 1 ชุด 
ส่ือมัลติมีเดีย 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการสราง
จิตสำนึกและการ
อนุรักษ 1 รูปแบบ  
 

100,000 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 

คูมือรูปแบบการ
จัดการอาหาร
ทองถิ่นแก
ผูประกอบการ 1 
คูมือ  
 

รูปแบบกิจกรรม
การสรางจิตสำนึก 
1 รูปแบบ 
 
 
 
 
 

รูปแบบและศูนย
การเรียนรูพืช
สมุนไพรชาติพันธุ 
1 รูปแบบ  
 
 
 
 

ฐานขอมูล 1 ชุด 
ส่ือมัลติมีเดีย 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการสราง
จิตสำนึกและการ
อนุรักษ 1 รูปแบบ  
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พันธุปกากะญอจังหวัด
แมฮองสอน (F3A8) 
 
15) การศึกษารวบรวบ
องคความรูเกี่ยวกบั
สมุนไพรที่ใชในการสราง
สุขภาพของกลุมชาติพันธุ
ปากเกอะญอ  
อำเภอขุนยวม  
จังหวัดแมฮองสอน  
(F1A2/ F2A4/ F2A5) 
 
16) การพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น เร่ือง
พฤกษศาสตรพื้นบาน
ของกลุมชาติพันธุปกา
เกอะญอในจังหวัด
แมฮองสอน (F3A8) 
 
17) การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารจากพันธุพืช
ทองถิ่นของชาวปาเก
อญอเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
กรณีศึกษา หมูบานดอย
แสง ตำบลปางหมู 
จังหวัดแมฮองสอน 
(F2A4)    
 
18) การอนุรักษภูมิปญญา 
การทอผา เพื่อการตอยอด
ทางดานตลาดกลุมทอผา
ชาติพันธุปกาเกอะญอ 
จังหวัดแมฮองสอน 
 (F2A4/ F3A8) 
 
19) การมีสวนรวมในการ

 
 
 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
150,000 

 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
150,000 

 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 

องคความรู 1 ชุด 
คูมือสมุนไพร 1 
คูมือ 
ระบบสารสนเทศ 1 
ระบบ 
 
 
 
 

หลักสูตรทองถิ่น 1 
หลักสูตร  
 
 
 
 
 

องคความรู 1 ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการ
ยกระดับดาน
การตลาดของกลุม
ผาทอ  1 รูปแบบ  
 
 
 

รูปแบบการ

 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

100,000 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 

องคความรู 1 ชุด 
คูมือสมุนไพร 1 
คูมือ 
ระบบสารสนเทศ 
1 ระบบ 
 
 
 
 

หลักสูตรทองถิ่น 
1 หลักสูตร  
 
 
 
 
 

องคความรู 1 ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแบบการ
ยกระดับดาน
การตลาดของ
กลุมผาทอ  1 
รูปแบบ  
 
 

รูปแบบการ

 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

100,000 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 

องคความรู 1 ชุด 
คูมือสมุนไพร 1 คูมือ 
ระบบสารสนเทศ 1 
ระบบ 
 
 
 
 
 
หลักสูตรทองถิ่น 1 
หลักสูตร  
 
 
 
 
 

องคความรู 1 ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแบบการยกระดับ
ดานการตลาดของ
กลุมผาทอ  1 
รูปแบบ  
 
 
 

รูปแบบการยกระดับ

 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

100,000 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 

องคความรู 1 ชุด 
คูมือสมุนไพร 1 
คูมือ 
ระบบสารสนเทศ 1 
ระบบ 
 
 
 
 

หลักสูตรทองถิ่น 1 
หลักสูตร  
 
 
 
 
 

องคความรู 1 ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแบบการ
ยกระดับดาน
การตลาดของกลุม
ผาทอ  1 รูปแบบ  
 
 
  
รูปแบบการ

 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

100,000 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 

องคความรู 1 ชุด 
คูมือสมุนไพร 1 
คูมือ 
ระบบสารสนเทศ  
1 ระบบ 
 
 
 
 

หลักสูตรทองถิ่น 1 
หลักสูตร 
 
 
 
 
 

 องคความรู 1 ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการ
ยกระดับดาน
การตลาดของกลุม
ผาทอ  1 รูปแบบ  
 
 
 

รูปแบบการ
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รวบรวมองคความรูดาน
อาหารกลุมชาติพันธุ
จังหวัดแมฮองสอน 
(F3A8) 
 
20) การศึกษาขอมูล
แหลงทองเที่ยวใหม  
เพื่อสรางเสนการ
ทองเที่ยวเชิงผจญภัย
และเรียนรูวิถีวัฒนธรรม 
กลุมชาติพันธุมง 
กะเหร่ียง และลีซู ใน
ตำบลเมืองแปง อำเภอ
ปาย จังหวัดแมฮองสอน 
(F2A4/ F3A8) 
 
21) การสรางมูลคาเพิ่ม
เคร่ืองแตงกายดวย
เทคนิครวมสมัยบนฐาน
ภูมิปญญากลุมชาติพันธุ
กะเหร่ียง (F2A4/ F3A8) 
 
22) รูปแบบการเรียนรู
ทางภาษาผานภูมิปญญา
เร่ืองเลาเพื่อการอนุรักษ
วัฒนธรรมกลุมชาติ
พันธุปกาเกอญอ จังหวัด
แมฮองสอน  
(F2A4/ F3A8) 
 
23) อรรถศาสตรชาติ
พันธุกับคำเรียกชื่อ
อาหารกะเหร่ียง จังหวัด
แมฮองสอน  
(F2A4/ F3A8) 
 
24) การพัฒนาแหลง

 
 
 
 

 
150,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
150,000 

 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 

 
 
100,000 

 
 
 

 
 

99,800 

ยกระดับดาน
การตลาดของกลุม
อาหาร 1 รูปแบบ  
 
 
ขอมูลแหลง
ทองเที่ยวและ
รูปแบบเสนทาง
ทองเที่ยว 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลองคความรู
และรูปแบบการเพิ่ม
มูลคาเคร่ืองแตงกาย
ชาติพันธุ  1 ชุด  
 
 

องคความรู 1 ชุด 
การถายทอด 1 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
องคความรู 1 ชุด 
การถายทอด 1 คร้ัง 
 
 
 
 
ฐานขอมูล 1 ชุด  

 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
100,000 

 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 

 
 
100,000 

 
 
 
 

 
100,000 

ยกระดับดาน
การตลาดของ
กลุมอาหาร 1 
รูปแบบ 
 

ขอมูลแหลง
ทองเที่ยวและ
รูปแบบเสนทาง
ทองเที่ยว 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลองคความรู
และรูปแบบการ
เพิ่มมูลคาเคร่ือง
แตงกายชาติพันธุ  
1 ชุด 
 
องคความรู 1 ชุด 
การถายทอด 1 
คร้ัง 
 
 
 
 
 

องคความรู 1 ชุด 
การถายทอด 1 
คร้ัง 
 
 
 

ฐานขอมูล 1 ชุด  

 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
100,000 

 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 

 
 
100,000 

 
 
 
 

 
100,000 

ดานการตลาดของ
กลุมอาหาร 1 
รูปแบบ 
 
 
ขอมูลแหลง
ทองเที่ยวและ
รูปแบบเสนทาง
ทองเที่ยว 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลองคความรู
และรูปแบบการเพิ่ม
มูลคาเคร่ืองแตงกาย
ชาติพันธุ  1 ชุด 
 
 
องคความรู 1 ชุด 
การถายทอด 1 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
องคความรู 1 ชุด 
การถายทอด 1 คร้ัง 
 
 
 
 
ฐานขอมูล 1 ชุด  

 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
100,000 

 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 

 
 
100,000 

ยกระดับดาน
การตลาดของกลุม
อาหาร 1 รูปแบบ 
 
 
ขอมูลแหลง
ทองเที่ยวและ
รูปแบบเสนทาง
ทองเที่ยว 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลองคความรู
และรูปแบบการเพิ่ม
มูลคาเคร่ืองแตง
กายชาติพันธุ  1 ชุด 
 
 
องคความรู 1 ชุด 
การถายทอด 1 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
องคความรู 1 ชุด 
การถายทอด 1 คร้ัง 
 
 
 
 
ฐานขอมูล 1 ชุด  

 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 

 
 

100,000 
 
 
 
 
 

 
 
100,000 

 
 
 

 
 
100,000 

ยกระดับดาน
การตลาดของกลุม
อาหาร 1 รูปแบบ 
 
 
ขอมูลแหลง
ทองเที่ยวและ
รูปแบบเสนทาง
ทองเที่ยว 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลองคความรู
และรูปแบบการ
เพิ่มมูลคาเคร่ือง
แตงกายชาติพันธุ  
1 ชุด 
 
องคความรู 1 ชุด 
การถายทอด 1 
คร้ัง 
 
 
 
 
 

องคความรู 1 ชุด 
การถายทอด 1 
คร้ัง 
 
 
 

ฐานขอมูล 1 ชุด  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เรียนรูความหลากหลาย
ทางชีวภาพพืชสมุนไพร
ทองถิ่นเพื่อรองรับ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชนของกลุม
ชาติพันธุกะเหร่ียงแดง 
บานดอยแสง ตำบลปาง
หมู อำเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน(F3A8) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ 1 
เสนทาง 
คูมือ 1 ชุด  

 เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ 1 
เสนทาง 
คูมือ 1 ชุด 

 เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ 1 เสนทาง 
คูมือ 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 

 เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ 1 
เสนทาง 
คูมือ 1 ชุด 
 
 

 เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ 1 
เสนทาง 
คูมือ 1 ชุด 
 
 
 
  
 

F2A4 22. โครงการพัฒนาระบบ
นิเวศปาเต็งรังดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวใน
ทองถิ่น 

จังหวัดเชียงใหม  800,000 2 ชุด  800,000 2 ชุด 800,000 2 ชุด 800,000 2 ชุด 800,000 2 ชุด คณะวิทยาศาสตรฯ  
คณะมนุษยศาสตรฯ 
F2A4/ F3A8 

F2A4 23. โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามการดำเนินงาน
และการใชประโยชนตาม
โครงการ อพ.สธ. 

จังหวัดเชียงใหม 500,000 1 ระบบ  500,000 1 ระบบ 500,000 1 ระบบ 500,000 1 ระบบ 500,000 1 ระบบ สำนักหอสมุด และ
สำนักดิจิตัล  
F2A4/ F2A5 

F2A4 24. การศึกษาสภาพทาง
กายภาพและสัณฐาน
วิทยาในอำเภอแมริม และ
อำเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 300,000 ขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 1 ชุด
ขอมูล  

300,000 ขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 1 ชุด
ขอมูล 

300,000 ขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 1 ชุดขอมูล 

300,000 ขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 1 ชุด
ขอมูล 

300,000 ขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 1 ชุด
ขอมูล 

คณะวิทยาศาสตรฯ 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
คณะมนุษยศาสตรฯ 
F2A4/ F2A5 

F2A4 25. โครงการประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การอนุรักษภูมิปญญาการ
ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรในทองถิ่น เพือ่
สงเสริมการมีอาชีพ 

จังหวัดเชียงใหม 600,000 1 ระบบ  600,000 1 ระบบ 600,000 1 ระบบ 600,000 1 ระบบ 600,000 1 ระบบ คณะมนุษยศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร 
สำนักหอสมุด  
สำนักดิจิตัล 
F2A4/ F2A5  

F2A4 26. การจัดทำ
โครงการวิจัยเชิงบูรณา
การ ศาสตรที่หลากหลาย 
เนนการนำไปใชประโยชน
ไดจริง 

จังหวัดเชียงใหม  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  คณะวิทยาการจัดการ  

F2A4 27. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

จังหวัดเชียงใหมและ
แมฮองสอน 

107,000 ระบบสารสนเทศ 
1 ระบบ 

        สำนักหอสมุด  
F2A4/ F3A8 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม 

แหลงเรียนรุ 1 
แหลง 

F2A4 28. การศึกษาสภาพทาง
กายภาพและสัณฐาน
วิทยาในพื้นที่ตำบลสันปา
ยาง อำเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 148,870          คณะมนษุยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์

F2A4 29. โครงการใชประโยชน
และอนุรักษพันธุกรรมพืช
สมุนไพรบนพื้นฐานภูมิ
ปญญาชนเผาปกา
เกอะญอเพือ่สราง
นวัตกรรมเชิงพาณิชย 

จังหวัดเชียงใหมและ
แมฮองสอน 

300,000          คณะวิทยาการจัดการ 

  รวม  29  โครงการ  23,220,070  17,350,000  17,350,000  17,350,000  17,350,000   
F2A5 1. โครงการพัฒนาศูนย

ขอมูลทรัพยากร อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราชภฎั
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 1,200,000 ศูนยขอมูล
ทรัพยากรจาก
งานวิจัย   

1,200,000 ศูนยขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ 

1,200,000 ศูนยขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 

1,200,000 ศูนยขอมูล                
ภูมิปญญาทองถิ่น 

1,200,000 ศูนยขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม 

สำนักดิจิตัล คณะ
วิทยาศาสตรฯ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
คณะมนุษยศาสตรฯ 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ  

F2A5 2. โครงการสำรวจและ
จัดทำทะเบียนฐานขอมูล
ตนลาน : อำเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 214,000 1 ฐานขอมูล        1 ฐานขอมูล สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
F1A2/ F2A5 

F2A5 3. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลทรัพยากรกลาง
ภายใตการบริหารจัดการ
ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 250,000 1 ระบบฐานขอมูล        1 ระบบฐานขอมูล สำนักดิจิตัล 

F2A5 4. โครงการฐานขอมูลภูมิ
ปญญาการทำปานซอยใน

จังหวัดแมฮองสอน  300,000          วิทยาลัยแมฮองสอน  
F2A4/ F2A5 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จังหวัดแมฮองสอน 
F2A5 5. ฐานขอมูลภูมินาม

ทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปก
รักษา ตำบลบานกาด 
อำเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 241,900 1 ฐานขอมูล        1 ฐานขอมูล คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

  รวม  5  โครงการ  2,205,900  1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000   
F3A7 1. โครงการจัดต้ัง

พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม 
 
 

จังหวัดเชียงใหม 600,000 ศูนยขอมูล
ทรัพยากรจาก

งานวิจัย  
พิพิธภัณฑอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อพ.สธ-มรภชม 
ระยะที่ 3  

1,200,000 ศูนยขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ 

1,200,000 ศูนยขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 

1,200,000 ศูนยขอมูล                
ภูมิปญญาทองถิ่น 

1,200,000 พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม 

ศูนยประสานงาน  
อพ. สธ.                      
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
(สำนักหอสมุด) 

 รวม  1  โครงการ  600,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000   
F3A8 1. โครงการถายทอดองค

ความรูของโครงการ 
อพ.สธ. สูชุมชน 

จังหวัดเชียงใหม 400,000 ถายทอดความรูจา
การวิจยั สูชุมชน 
จำนวน 5 คร้ัง คร้ัง
ละ 100 คน 

400,000 ถายทอดความรูจา
การวิจยั สูชุมชน 
จำนวน 5 คร้ัง คร้ัง
ละ 100 คน 

400,000 ถายทอดความรูจา
การวิจยั สูชุมชน 
จำนวน 5 คร้ัง คร้ัง
ละ 100 คน 

400,000 ถายทอดความรูจา
การวิจยั สูชุมชน 
จำนวน 5 คร้ัง คร้ัง
ละ 100 คน  

400,000 ถายทอดความรูจา
การวิจยั สูชุมชน 
จำนวน 5 คร้ัง คร้ัง
ละ 100 คน 

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะมนุษยศาสตรฯ 
ศูนยประสานงาน 
อพ.สธ. 

F3A8 2. โครงการสรางความ
ตระหนักการอนุรักษ
ทรัพยากรของทองถิ่นโดย
ชุมชนมีสวนรวม   

จังหวัดเชียงใหม 300,000 ถายทอดความรู สู
ชุมชน จำนวน 5 
คร้ัง คร้ังละ                
100 คน 

300,000 ถายทอดความรู สู
ชุมชน จำนวน 5 
คร้ัง คร้ังละ                
100 คน 

300,000 ถายทอดความรู สู
ชุมชน จำนวน 5 
คร้ัง คร้ังละ                
100 คน 

300,000 ถายทอดความรู สู
ชุมชน จำนวน 5 
คร้ัง คร้ังละ                
100 คน 

300,000 ถายทอดความรู สู
ชุมชน จำนวน 5 
คร้ัง คร้ังละ                
100 คน 

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะมนุษยศาสตรฯ  
 

F3A8 3. การสรางเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการ
เชิงรุก 

จังหวัดเชียงใหม 300,000 2 เครือขาย  300,000 2 เครือขาย 300,000 2 เครือขาย 300,000 2 เครือขาย 300,000 2 เครือขาย คณะวิทยาการจัดการ 
คณะมนุษยศาสตรฯ  

F3A8 4. โครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูและสรางเครือขาย
นักวิจยั อพ.สธ. 

จังหวัดเชียงใหม  170,000 2 เครือขาย  170,000 2 เครือขาย 170,000 2 เครือขาย 170,000 2 เครือขาย 170,000 2 เครือขาย  

F3A8 5. โครงการสรางความ
รวมมือกับชุมชนในการ
อนุรักษทรัพยากรใน
ทองถิ่น 

จังหวัดเชียงใหม  170,000 2 เครือขาย 170,000 2 เครือขาย 170,000 2 เครือขาย 170,000 2 เครือขาย 170,000 2 เครือขาย คณะมนุษยศาสตรฯ  

F3A8 6. โครงการสงเสริมบูรณา
การนวัตกรรมดิจิทัลกบั

จังหวัดเชียงใหม  600,000  600,000  600,000  600,000  600,000  คณะมนุษยศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร 



หนา 898                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.ชม. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การอนุรักษทรัพยากร   สำนักหอสมุด  
สำนักดิจิตัล 

F3A8 7. การสรางแรงจูงใจใหกับ
นักวิจยัในการผลิตโครงการ
ที่สอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาลและ อพ.สธ. 

จังหวัดเชียงใหม  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  คณะมนุษยศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ 

F3A8 8. การใหความรูและสราง
จิตสำนึกใหประชาชนเห็น
คุณคาของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดเชียงใหม  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ทุกคณะ และทุก
หนวยงาน  

F3A8 9. การระดมความคิดเห็น
ระหวางนักวิจยักับชุมชน
สังคม ที่ไดประโยชนจาก
งานวิจัย 

จังหวัดเชียงใหม  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ทุกคณะ และทุก
หนวยงาน 

F3A8 10. โครงการสรางแหลง
เรียนรูและส่ือการเรียนรู
จากองคความรูของ
งานวิจัย/บริการวิชาการ 
อพ.สธ. 

จังหวัดเชียงใหม  400,000 1 แหลงเรียนรู และ 
1 ส่ือการเรียนรู  

400,000 1 แหลงเรียนรู และ 
1 ส่ือการเรียนรู 

400,000 1 แหลงเรียนรู และ 
1 ส่ือการเรียนรู 

400,000 1 แหลงเรียนรู และ 
1 ส่ือการเรียนรู 

400,000 1 แหลงเรียนรู 
และ 1 ส่ือการ
เรียนรู 

 

F3A8 11. โครงการสรางส่ือการ
เรียนรูเพื่อปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรใน
ทองถิ่นโดยชุมชนมีสวน
รวม 

จังหวัดเชียงใหม  300,000 2 ส่ือการเรียนรู  300,000 2 ส่ือการเรียนรู 300,000 2 ส่ือการเรียนรู 300,000 2 ส่ือการเรียนรู 300,000 2 ส่ือการเรียนรู  

F3A8 12. โครงการพัฒนา
เสนทางเรียนรูการปลูก
รักษาพืชพรรณไมในศูนย
แมริม (โซน A-E) และ
ชุมชนเครือขายในจังหวัด
เชียงใหม  

จังหวัดเชียงใหม  300,000 2  เสนทาง   300,000 2  เสนทาง   300,000 2  เสนทาง   300,000 2  เสนทาง   300,000 2  เสนทาง   คณะวิทยาศาสตร คณะ
มนุษยศาสตร โรงเรียน
สาธิต  

F3A8 13. ชุดโครงการปลูก
สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 8 

จังหวัดเชียงใหม 4,800,000 8 โครงการ 
 8 กิจกรรม   
8 พื้นที่  
200 คน  

4,800,000  8 โครงการ 
 8 กิจกรรม   
8 พื้นที่  
200 คน  

4,800,000 8 โครงการ 
 8 กิจกรรม   
8 พื้นที่  
200 คน  

4,800,000  8 โครงการ 
 8 กิจกรรม   
8 พื้นที่  
200 คน  

4,800,000 8 โครงการ 
 8 กิจกรรม   
8 พื้นที่  
200 คน  

คณะวิทยาศาสตรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
คณะมนุษยศาสตรฯ 
คณะวิทยาการจัดการ 



แผนแมบท อพ.สธ. – มร.ชม. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 899 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

โครงการ  
1. พัฒนารูปแบบการ
จัดการการศึกษาในการ
ปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากรทองถิ่น 
โดยใชสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนเปนฐาน 
2.การสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาแกเยาวชน ณ 
แหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรม 
3.โครงการพัฒนา
จิตสำนึกของนักศึกษาครู
ในการอนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่นของชาติพันธุ 
4.โครงการบูรณาการ
พฤกษศาสตรใน
สถานศึกษาและการ
อนุรักษทรัพยากรทองถิ่น
ของนักศึกษาครุศาสตร  
5.โครงการพัฒนา
จิตสำนึกของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในการอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่นของ
ชาติพันธุ 
6.โครงการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นในการ
จัดการเรียนรูสวน
พฤกษศาสตรและการ
อนุรักษทรัพยากรทองถิ่น
สำหรับครูในสถานศึกษา 
7. การสรางสังคมการ
เรียนรูการจัดการเรียน
การสอนบูรณาการสวน

 
 

  
  

    คณะครุศาสตร 
โรงเรียนสาธิต สำนัก
ศิลปวัฒนธรรม 



หนา 900                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.ชม. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ศูนยการเรียนตำรวจ
ตะเวนชายแดน ในพื้นที่
เชียงใหม 
8.การบริการวิชาการการ
สรางจิตสำนึกและความ
ตระหนักทางส่ิงแวดลอม
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ของ
เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม  

F3A8 14. โครงการอนุรักษสืบ
ทอดภูมิปญญาจักสาน 
หมากลาน และไมไผผาน
การบูรณาการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

จังหวัดเชียงใหม 500,000 3 ภูมิปญญา 
3 ผลิตภัณฑ   

500,000 3 ภูมิปญญา 
3 ผลิตภัณฑ   

500,000 3 ภูมิปญญา 
3 ผลิตภัณฑ   

500,000 3 ภูมิปญญา 
3 ผลิตภัณฑ   

500,000 3 ภูมิปญญา 
3 ผลิตภัณฑ   

สำนักศิลปวัฒนธรรม  

F3A8 15. โครงการบริการ
วิชาการหลักสูตรหองเรียน
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จังหวัดเชียงใหม 500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน  

500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน 

500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน 

500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน 

500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน 

คณะวิทยาศาสตร  

F3A8 16. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรชุมชน: ภูมิปญญา
การใชประโยชนจากหมาก
ลานและไมไผดวยส่ือการ
เรียนรูรวมสมัย 

จังหวัดเชียงใหม 500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน  

500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน 

500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน 

500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน 

500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน 

สำนักศิลปวัฒนธรรม 

F3A8 17. โครงการถอดบทเรียน
การสังเคราะหองคความรู
ใบลานเพื่อเสริมสราง
นวัตกรรมแบบมีสวนรวม 

จังหวัดเชียงใหม 500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน  

500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน 

500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน 

500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน 

500,000 5 คร้ัง คร้ังละ 100 
คน 

สำนักศิลปวัฒนธรรม 

F3A8 18. การพัฒนาส่ือหองเรียน
ดิจิตอลเพื่อปลูกจิตสำนึก
อนุรักษพืชพรรณในพื้นที่
ปกปกศูนยแมริม มรภ.ชม. 
ดวยเทคโนโลยีเสมือน 
สำหรับโครงการ อพ. สธ. 

จังหวัดเชียงใหม 500,000 2 ส่ือการเรียนรู  500,000 2 ส่ือการเรียนรู 500,000 2 ส่ือการเรียนรู 500,000 2 ส่ือการเรียนรู 500,000 2 ส่ือการเรียนรู คณะวิทยาศาสตรฯ 

F3A8 19. การพัฒนาส่ือการ
เรียนรูปาเต็งรัง ในพื้นที่ปก
ปกศูนยแมริม ในพื้นทีป่ก

จังหวัดเชียงใหม 500,000 2 ส่ือการเรียนรู  500,000 2 ส่ือการเรียนรู 500,000 2 ส่ือการเรียนรู 500,000 2 ส่ือการเรียนรู 500,000 2 ส่ือการเรียนรู คณะวิทยาศาสตรฯ 



แผนแมบท อพ.สธ. – มร.ชม. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 901 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ปก ศูนยแมริม มรภ.ชม. 
สำหรับโครงการ อพ.สธ. 
ดวยเทคโนโลยีเสมือน 

F3A8 20. พัฒนาพืชศึกษาใน
โรงเรียนสาธิต ดวย
เทคโนโลยีเสมือน 

จังหวัดเชียงใหม 300,000 2 ส่ือการเรียนรู  300,000 2 ส่ือการเรียนรู 300,000 2 ส่ือการเรียนรู 300,000 2 ส่ือการเรียนรู 300,000 2 ส่ือการเรียนรู โรงเรียนสาธิต 

F3A8 21. การพัฒนาส่ือ
พิพิธภัณฑเพื่อการอนุรักษ
พันธุนก ในพื้นที่ปกปก 
ศูนยแมริม มรภ.ชม. 

จังหวัดเชียงใหม 500,000 2 ส่ือการเรียนรู  500,000 2 ส่ือการเรียนรู 500,000 2 ส่ือการเรียนรู 500,000 2 ส่ือการเรียนรู 500,000 2 ส่ือการเรียนรู คณะวิทยาศาสตรฯ 

F3A8 22. การพัฒนาส่ือหองเรียน
ดิจิตอลเพื่อปลูกจิตสำนึก
อนุรักษทรัพยากรทองถิ่น
ชุมชนชาติพันธุ ดวย
เทคโนโลยีเสมือน สำหรับ
โครงการ อพ. สธ. 

จังหวัดเชียงใหม 300,000 2 ส่ือการเรียนรู  300,000 2 ส่ือการเรียนรู 300,000 2 ส่ือการเรียนรู 300,000 2 ส่ือการเรียนรู 300,000 2 ส่ือการเรียนรู คณะวิทยาศาสตรฯ  

F3A8 23. ชุดโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากรชีวภาพ
และวัฒนธรรมภูมปิญญา
ชาติพันธุ ผานการบรูณา
การการจัดการเรียนรู
แบบมีสวนรวม 5 
โครงการ  
1.การสรางจิตสำนึก
อนุรักษวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาของชาติพันธแบบ
มีสวนรวม ตำบลบอแกว 
อำเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม 
2.การสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษทรัพยากร
ชีวภาพของชาติพันธ
แบบมีสวนรวม 
3.การถอดบทเรียนปลูก

จังหวัดเชียงใหม 3,180,070 5 โครงการ 
 8 กิจกรรม   

5 พื้นที่  
200 คน  

 
 

3,800,000  5 โครงการ 
 8 กิจกรรม   

5พื้นที่  
200 คน  

  
  

3,800,000 5 โครงการ 
 8 กิจกรรม   

5พื้นที่  
200 คน  

  

3,800,000  5 โครงการ 
 8 กิจกรรม   

5 พื้นที่  
200 คน  

 

3,800,000 5 โครงการ 
 5 กิจกรรม   

5 พื้นที่  
200 คน  

 

คณะวิทยาศาสตรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
คณะมนุษยศาสตรฯ 
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะครุศาสตร 
โรงเรียนสาธิต สำนัก
ศิลปวัฒนธรรม 



หนา 902                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.ชม. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จิตสำนึกวัฒนธรรมภูมิ
ปญญา ชาติพันธใน
สถานศึกษาแบบมีสวน
รวม 
4.การพัฒนาส่ือการสอน
ในการอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรใน
ทองถิ่นเพื่อนำสูการ
สงเสริมอาชีพและการ
สรางโอกาสทาง
การตลาด 
ออนไลน 
5.การพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นในการปลูกจิตสำนกึ
และการอนุรักษทรัพยากร
ชีวภาพของชาติพันธโดยใช
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เปนฐาน ตำบลบอแกว 
อำเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม 

F3A8 24. การสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช
พื้นบานของกลุมชาติพันธุ
กะเหร่ียงในจังหวัด
แมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 300,000          วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 25. การใหความรูและสราง
จิตสำนึกใหประชาชนเห็น
คุณคาของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่
จังหวัดแมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 300,000          วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 26. รูปแบบการพัฒนาครู
ดานการปลูกจิตสำนึกให
เห็นคุณคาของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดแมฮองสอน 100,000          วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 27. การพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นในการจัดการเรียนรู

จังหวัดแมฮองสอน 100,000          วิทยาลัยแมฮองสอน 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ศูนยพฤกษศาสตรโรงเรียน
จังหวัดแมฮองสอน 

F3A8 28. โครงการพัฒนา
จิตสำนึกของนักศึกษา
วิชาชีพครูในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดแมฮองสอน 100,000          วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 29. รูปแบบการสราง
จิตสำนึกของนักศึกษา
วิชาชีพครูปฐมวยัในการ
อนุรักษทรัพยากรทองถิ่น
ของกลุมชาติพันธุ 

จังหวัดแมฮองสอน 150,000          วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 30. อบรมเชิงปฏิบัติการให
ความรูเกี่ยวกับกรอบ
แนวคิดและการดำเนินงาน
โครงการ อพ.สธ.  ใหกับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร 

จังหวัดเชียงใหม 250,000 200 คน        200 คน คณะครุศาสตร 

F3A8 31. การพัฒนาฐานความรู
และการมีสวนรวมของ
ชุมชน ดานความ
หลากหลายทางชวีภาพ ดิน 
น้ำ ปา และภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและส่ิงมีชีวิต 

จังหวัดเชียงใหม 498,000 1 ฐานขอมูล  
1 ชุมชน 

       1 ฐานขอมูล  
1 ชุมชน 

ศูนยความเปนเลิศดาน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทองถิ่น 

F3A8 32. ชุดโครงการนวัตกรรม
การเรียนรู อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหมและ
แมฮองสอน 

208,500 นวัตกรรมการเรียน
รุ 1 นวัตกรรม  

        สำนักหอสมุด 

F3A8 33. การจัดการความรูภูมิ
ปญญาพื้นบานลานนา 
เพชรราชภัฏ – เพชร
ลานนา : สาขาเคร่ืองดนตรี
ลานนา 

จังหวัดเชียงใหมและ
แมฮองสอน 

300,000 แหลงเรียนรูภูมิ
ปญญาดานเคร่ือง
ดนตรีลานนา               
1 แหลง 

        สำนักหอสมุด 

F3A8 34. เครือขายชุมชนในการ
ปกปกและอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่น ตำบลสะ

จังหวัดเชียงใหม 400,000 
 

การสราง
จิตสำนึก  
เครือขายชุมชน 

        คณะมนุษยศาสตร
สังคมศาสตร  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ลวง อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม 

1 เครือขาย  
แนวทางการใช
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

F3A8 35. โครงการสรางจิตสำนึก
และความตระหนักทาง
ส่ิงแวดลอมดานการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติของ
เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 88,500 การสราง
จิตสำนึก  
เครือขายชุมชน 
1 เครือขาย  
แนวทางการใช
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

        คณะวิทยาการจัดการ 

F3A8 36. โครงการ การสรางส่ือ
การเรียนรู 3 ภาษา (ไทย – 
ไทใหญ – อังกฤษ) เร่ือง 
ดอกไมของชาวไทใหญ 

จังหวัดเชียงใหม 295,000 1 ส่ือการเรียนรู        1 ส่ือการเรียนรู สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

F3A8 37. การสรางเยาวชน
ตนแบบ เพื่อการปกปก
รักษาและอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่น 
กรณีศึกษา ตำบลแมสูน  
อำเภอฝาง  จังหวัด
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 450,620 1 ชุมชน        1 ชุมชน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

F3A8 38. โครงการสงเสริม
ความรูดานสมุนไพรทองถิ่น
จากการสังเคราะหภูมิ
ปญญาในคัมภีรใบลานผาน
การสรางนวัตกรรมแบบมี
สวนรวม 

จังหวัดเชียงใหม 459,300 1 เครือขาย        1 เครือขาย สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

F3A8 39. โครงการพัฒนาตอยอด
ภูมิปญญาการใชลานและ
หมากผานการบูรณาการ
แบบมีสวนรวมเชิง
สรางสรรค   

จังหวัดเชียงใหม 350,000 ขอมูลจากการวิจัย        ขอมูลจากการวิจัย สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
F2A4/ F3A8 

F3A8 40. สงเสริมการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
และการจัดทำฐาน

จังหวัดเชียงใหม 700,000          ศูนยประสานงาน
อพ.สธ.มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากรทองถิ่น   

F3A8 41. การถายทอดผล
โครงการอนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม สูการนำไปใช
ประโยชน   

จังหวัดเชียงใหม 200,000          ศูนยประสานงาน
อพ.สธ.มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 

F3A8 42. โครงการศูนยการ
เรียนรูทางภาษาผานภูมิ
ปญญาเร่ืองเลาเพื่อการ
อนุรักษวัฒนธรรมกลุมชาติ
พันธุในโรงเรียนเครือขาย
จังหวัดแมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 300,000    300,000    300,000  วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 43. การสรางศูนยพืชศึกษา
โรงเรียนที่เปนสมาชิกงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 300,000  300,000  300,000      วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 44. การสรางแหลงการ
เรียนรูเพื่อสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรใน
ทองถิ่น  
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนในพื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 45. การอนุรักษสืบทอด
อาหารพื้นบานกบัพืช
พรรณทองถิ่นจังหวัด
แมฮองสอน: เพื่อการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 

จังหวัดแมฮองสอน 150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 46. การสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรูและ
การสรางนวัตกรรมเพื่อ

จังหวัดแมฮองสอน 150,000  150,000  150,000      วิทยาลัยแมฮองสอน 



หนา 906                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.ชม. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อนุรักษพันธกุรรมพืช
ทองถิ่น 
ในโรงเรียนจังหวัด
แมฮองสอน 

F3A8 47. การสรางความ
ตระหนักรูในพรรณไมดอก
สามฤดูจังหวัดแมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 48. การอนุรักษและสืบ
ทอดภูมิปญญาการทำปาน
ซอยในจังหวัดแมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน   300,000  300,000  300,000  300,000  วิทยาลัยแมฮองสอน  

F3A8 49. หองเรียนภูมิปญญา
เพื่อการอนุรักษการใชสี
ยอมผาจากธรรมชาติของ
กลุมชาติพันธุในจังหวัด
แมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 50. การสรางกระบวนการ
เรียนรูการอนุรักษ
ทรัพยากรนำ้โดยภูมิปญญา
ชาติพันธุกะเหร่ียง 

จังหวัดแมฮองสอน 300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 51. การอนุรักษและสืบ
ทอดภูมิปญญาการใชพืช
สมุนไพรในตำรับยาชนชาติ
พันธุ 

จังหวัดแมฮองสอน 300,000          วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 52. หลักสูตรทองถิ่นเพื่อ
การสงเสริมและอนุรักษภูมิ
ปญญาอาหารกลุมชาติพันธุ
ในจังหวัดแมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 300,000          วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 53. การสงเสริมการเรียนรู
และสรางจิตสำนึกการ
อนุรักษพืชสมุนไพรทองถิ่น
ในจังหวัดแมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 300,000          วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 54. การอนุรักษภูมิปญญา
ของเลนเด็กในกลุมชาติ
พันธุจังหวัดแมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 300,000          วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 55. การสงเสริมการ
อนุรักษผาทอกะเหร่ียง 

จังหวัดแมฮองสอน 300,000          วิทยาลัยแมฮองสอน 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จังหวัดแมฮองสอน 

F3A8 56. โครงการ จัดการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่นใหแก
ชุมชนเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม (องคการบริหาร
สวนทองถิ่น)” 

จังหวัดเชียงใหม 280,000 50 คน        50 คน สถาบันวิจยัและพัฒนา 

F3A8 57. โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูและส่ือสารสนเทศ 
ดานภูมิปญญาและ
วัฒนธรรม การใชประโยชน
จากพันธุไมทองถิ่น 

จังหวัดเชียงใหม 250,000 1 แหลงเรียนรู  
1 ส่ือสารสนเทศ 

       1 แหลงเรียนรู  
1 ส่ือสารสนเทศ 

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

F3A8 58. โครงการพัฒนา
วิทยากรผูชวยในงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและ
งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 

จังหวัดเชียงใหมและ
จังหวัดแมฮองสอน 

100,000 จำนวน 10 คน 100,000 จำนวน 10 คน 100,000 จำนวน 10 คน 100,000 จำนวน 10 คน 100,000 จำนวน 10 คน ศูนยประสานงาน 
อพ.สธ. 

F3A8 59. โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการ
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม  

จังหวัดเชียงใหมและ
จังหวัดแมฮองสอน 

400,000 ผลงานเดน 
1  

เลม 
 

400,000 ผลงานเดน 
1  

เลม 
 

400,000 ผลงานเดน 
1  

เลม 
 

400,000 ผลงานเดน 
1  

เลม 
 

400,000 ผลงานเดน 
1  

เลม 
 

ศูนยประสานงาน 
อพ.สธ. 

F3A8 60. โครงการฝกอบรม
ปฏิบัติการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน และ
ฐานทรัพยากรทองถิ่น  

จังหวัดเชียงใหม 500,000 จำนวน 
200 โรงเรียน/ 
อปท 

500,000 จำนวน 
200 โรงเรียน/ 
อปท 

500,000 จำนวน 
200 โรงเรียน/ 
อปท 

500,000 จำนวน 
200 โรงเรียน/ 
อปท 

500,000 จำนวน 
200 โรงเรียน/ 
อปท 

ศูนยประสานงาน
อพ.สธ.มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 

F3A8 61. โครงการจัดนิทรรศการ
และเขาประชุมวิชาการ
อพสธ  

จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดอื่นๆ  

500,000 1 นิทรรศการ       350,000 1 นิทรรศการ ศูนยประสานงาน
อพ.สธ.มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 

F3A8 62. สงเสริมการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
และการจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น   

จังหวัดเชียงใหม 700,000 1 ฐานขอมูล 700,000 1 ฐานขอมูล 700,000 1 ฐานขอมูล 700,000 1 ฐานขอมูล 700,000 1 ฐานขอมูล ศูนยประสานงาน
อพ.สธ.มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 



หนา 908                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มร.ชม. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 63. การถายทอดผล
โครงการอนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม สูการนำไปใช
ประโยชน   

จังหวัดเชียงใหม 200,000          ศูนยประสานงาน
อพ.สธ.มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 

F3A8 64. บมเพาะจิตสำนกึการ
อนุรักษทรัพยากรดวยงาน
สวนพฤกษศาสตร โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 120,000          โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม 

F3A8 65. โครงการเพื่อเตรียม
ความพรอมและเปน
เจาภาพการประชุมวิชาการ
สวพฤกษศาสตรและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่นระดับ
ภูมิภาค  

จังหวัดเชียงใหม 10,000,000 รูปแบบการเปน
เจาภาพประชุม
วิชาการระดับ
ภูมิภาค 

10,000,000 รูปแบบการเปน
เจาภาพประชุม
วิชาการระดับ
ภูมิภาค 

      ศูนยประสานงาน
อพ.สธ.มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 

F3A8 66. โครงการกอสรางกลุม
อาคารอุทยานการศึกษา
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

จังหวัดเชียงใหม   350,000,000 อุทยานการศึกษา
ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 

      ศูนยประสานงาน
อพ.สธ.มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 

 รวม  66  โครงการ  38,819,990  381,340,000  21,640,000  20,890,000  21,540,000   
 รวมทั้งหมด 7 กิจกรรม         

122 โครงการ 
 79,420,160  411,190,000  51,790,000  50,740,000  52,190,000   

 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กจิกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 
 
 


