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สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 

 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การสำรวจความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพและการ

จัดทำพิกัดตนไม  

พืช สมุนไพร เห็ดรา 

สัตว และจุลินทรีย 

และการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนท่ีปาเต็งรัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วิทยาเขต

แมริม อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

  300,000 55,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือถวายงานสนอง

พระราชดำริในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (อพ.สธ.) 

ในงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่น กรอบการ

ดำเนนิงานท่ี 1 กรอบ

การเรียนรูทรัพยากร 

ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมยอย

ท่ีประกอบไปดวย 

กิจกรรมปกปก

ทรัพยากร กิจกรรม

สำรวจเก็บรวบรวม

ทรัพยากร และศึกษา

ความสัมพันธระหวาง

ผูวิจัยและคณะทำงานจากศูนย

ความเปนเลิศดานความ

หลากหลายทางชีวภาพใน

ทองถิ่นไดดำเนินการวิจัยไปได

รอยละ 60 โดยไดทำการเขา

สำรวจพ้ืนท่ีปาในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วิทยาเขตแมริม อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม ประกอบไป

ดวยตัวแทนพ้ืนท่ีตางๆ ในพ้ืนท่ี

อนุรักษ โซน C และ D รวมท้ัง

เห็บขอมูลในพ้ืนท่ีเหลานี้เพ่ือ

วางแผนถึงแนวทางการอนุรักษ

สภาพแวดลอมและความ

หลากหลายของและ

ความสำคัญหากสิ่งมีชีวิตมี

ผศ.ดร. พงษพันธ   

ลีฬหเกรียงไกร 

ศูนยความเปนเลิศ

ดานความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพในทองถิ่น 
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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 

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพ้ืนท่ีปา

อนุรักษ และแหลงน้ำ

ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมวิทยา

เขตแมริม 

2. ศกึษาการใช

ประโยชนจากความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพผานการวิจัย

แบบมีสวนรวมและภูมิ

ปญญาทองถิ่นของ

ชุมชน 

3. วางแผนแนวทาง

การอนุรักษทรัพยากร

และแผนการจัดการ

พ้ืนท่ี จัดทำฐานขอมูล

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพ้ืนท่ีปา

อนุรักษและแหลงน้ำ

ในรูปแบบตางๆ 

 

ปริมาณและชนดิท่ีเปลี่ยนแปลง

ในพ้ืนท่ีท้ังในระยะสั้น และเปน

แนวทางการใชประโยชนใน

พ้ืนท่ีและการอนุรักษในระยะ

ยาว รวมท้ังศึกษาบริบทของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

และระบบนิเวศในพ้ืนท่ีปา

อนุรักษและแหลงน้ำภายใน

พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วิทยาเขตแมริม 

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

โดยเนนถึงการศึกษาความ

หลากหลายของตนไม พืช 

สมุนไพร เห็ดรา สัตว และ

จุลินทรีย รวมถึงศึกษาบริบท

ของความอุดมสมบูรณของ

สิ่งมีชีวิต ตั้งแตระดับผูผลิตไป

จนถึงระดับผูบริโภค และ

ติดตามตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงทรัพยากรชีวภาพ

และความหลากหลายในพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีปาอนุรักษ พบวาพ้ืนท่ี
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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 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 600 ไร มี

ระดับสูงระหวาง 420 - 300 

เมตร เหนือระดับน้ำทะเล 

รวมท้ังวางแปลงสำรวจพ้ืนท่ี

จำนวน 3 แปลง พบวาในพ้ืนท่ี

มีการขาดแคลนน้ำ และทำให

ดินขาดความชุมชื้น โดยทำการ

เก็บขอมูลรวมท้ังหมด 3 ครั้ง 

เปนตัวแทนของฤดูรอน ระวาง

ฤดูรอนและฤดูฝนและฤดูฝน 

  รวม 1 โครงการ   300,000 55,000      
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

วิถีชุมชนความ

หลากหลายและแนว

ทางการอนุรักษพืช

สมุนไพรพ้ืนบาน

ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก

อำเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม 

  200,000 200,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. สำรวจการใช

ประโยชนสมุนไพร

พ้ืนบานดานการรักษา

อาการเจ็บปวย  ดาน

อาหาร และดาน

การเกษตร 

2. วิเคราะหปจจัยท่ี

สงผลตอการใชประโยชน

สมุนไพรพ้ืนบานท้ังเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3. สังเคราะห

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

เพ่ือการอนุรักษพืช

สมุนไพรพ้ืนบาน 

การศึกษาเชิงผสมผสานนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือ  

1) ศึกษาการใชประโยชน

สมุนไพรพ้ืนบาน  

2) วิเคราะหปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับการใช

ประโยชนสมุนไพรพ้ืนบาน

ของประชาชาน และ  

3) สังเคราะหขอเสนอเชิง

นโยบายเพ่ือการอนุรักษ

สมุนไพรพ้ืนบาน  กลุม

ตัวอยางเปนประชาชนใน

ชุมชนสะลวง – ขี้เหล็ก 

อำเภอแมริม จังหวัเชียงใหม 

จำนวน 301 ครัวเรือน และผู

มีสวนไดเสีย จำนวน 18 คน 

รวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม การสัมภาษณ

แบบไมมีโครงสราง และการ

สนทนากลุม วิเคราะหขอมูล

ใชสถิติเชิงพรรณนา การ

รศ.ดร.สามารถ  ใจ

เตี้ย  ศูนยความเปน

เลิศดานนวัตกรรม

สาธารณสุขศาสตร

และสิ่งแวดลอม

ชุมชน            

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

วิเคราะหสหสัมพันธ และการ

วิเคราะหแบบอุปนัย ผล

การศึกษาพบวา ประชาชนมี

การใชประโยชนสมุนไพร

พ้ืนบานโดยรวมระดับนอย 

(คาเฉลี่ยเทากับ 1.98) โดย

การรับรูเกี่ยวกับการใช

ประโยชนสมุนไพรพ้ืนบานมี

ความสัมพันธกับการใช

ประโยชนสมุนไพรพ้ืนบาน

ของประชาชนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (Beta = 

.265, p - value = 0.000) 

ท้ังนี้ผูมีสวนไดเสียเสนอแนะ

ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการ

อนุรักษสมุนไพรพ้ืนบานโดย  

1) การอนุรักษพ้ืนท่ีแหลง

สมุนไพรพ้ืนบาน   

2) การอนุรักษความ

หลากหลายของชนิดพันธุ   

3) การถายทอดองคความรู

กิจกรรมการอนุรักษสมุนไพร
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พ้ืนบาน และ  

4) การเพ่ิมบทบาทหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ     

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

สำรวจ และรวบรวม

พันธุพืชท่ีใหสียอมผา

ฝายตามธรรมชาติใน

ชุมชนกะเหรี่ยง บาน

โปงสมิ ตำบลแมวิน 

อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

แบบครบวงจร 

  200,000 169,300 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาและ

รวบรวมพันธุพืชท่ีใหสี

ยอมตามธรรมชาติท่ีพบ

ไดโดยท่ัวไปในชุมชน

โปงสมิบันทึกเปนฐาน

ทรัพยากรดานไมยอมสี

ธรรมชาติ 

3. เพ่ือเปนการถายทอด

ขอมูลและสงเสริมการใช

สียอมตามธรรมชาติใน

กระบวนการทอและ

ผลิตภัณฑผาฝายของ

ชุมชน 

4. เพ่ือสรางจิตสำนึกใน

-จัดประชุมชุมชนและโฟกัส

กรุปกับกลุมแมบานทอผา 

-สำรวจและรวบรวมขอมูล

พันธุพืชท่ีพบในชุมชน 

-บรรยายโดยเชิญวิทยากรให

ความรูดานการยอมสีผาฝาย 

-กิจกรรมทดลองการยอมผา

ฝายกับพันธุพืชชนิดตางๆ 

-กิจกรรมพัฒนารูปแบบของ

สินคาจากผาฝายยอมสี

ธรรมชาติ 

-กิจกรรมพัฒนาชองทางการ

ประชาสัมพันธสินคาผาฝาย

ยอมสีธรรมชาติของชุมชน

โดยบูรณาการรวมกบกลุม

ธุรกิจทองเท่ียวและระบบ

สารสนเทศของเทศบาล

ตำบลแมวิน 

-การติดตามผลการใหบริการ

อ.ภัทรศิลป สุกัณศีล   

คณะมนุษศาสตร

และสังคมศาสตร 

F1A2 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

การอนุรักษพันธุพืชและ

อนุรักษภูมิปญญา

ทองถิ่นของชาวปกา

กะญอดานการทอผา

ฝายใหคงอยูสืบไป 

วิชาการ 

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

 นิเวศวิทยาชาติพันธุ

กับองคความรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน: 

กรณีศึกษาชุมชน

ชาติพันธุบนพ้ืนท่ีสูง 

บานแมกะเปยง หมู

ท่ี8 ตำบลสะลวง 

อำเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม 

  150,500 121,600 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือศึกษาถงึองค

ความรูภูมิปญญาทองถิ่น

ท่ีมีตอการจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของ

ชุมชนกะเหรี่ยงบาน

แมกะเปยง หมูท่ี 8 

ตำบลสะลวง อำเภอแม

ริม จังหวัดเชียงใหม 

2. เพ่ือวิเคราะหรูปแบบ

ความสัมพันธของภูมิ

ปญญาทองถิ่นท่ีมีตอการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของชุมชน

กะเหรี่ยงบานแมกะเปยง 

หมูท่ี 8 ตำบลสะลวง 

การดำเนินงานนิเวศวิทยา

ชาติพันธุกับองคความรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ

ทรัพยากรสูการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน: กรณีศึกษาชุมชนชาติ

พันธุบนพ้ืนท่ีสูง บานแมกะ

เปยง ตำบลสะลวง อำเภอแม

ริม จังหวัดเชียงใหม เริ่มตน

จากการอบรมการสำรวจ

ฐานขอมูลองคความรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นท่ีมีตอการ

จัดการทรัพยากรของชุมชน

ดวยเทคนิคการวิจัยเชิง

ปฏิบัติอยางมีสวนรวม 

(Participatory Action 

Research: PAR) จากนั้น ได

แบงทีมการลงพ้ืนท่ีสำรวจ

อ.นิชธิมา บุญเฉลียว 

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อำเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม 

3. เพ่ือคนหาศักยภาพ

ของชุมชนทองถิ่นท่ีมีตอ

การจัดการความรูของ

ชุมชนท่ีมีตอการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม อันนำไปสู

แนวปฏิบัติชุมชน

ตนแบบการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนดวยองคความรูภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

ขอมูลในชุมชน โดยใชแบบ

สังเกตและแบบสัมภาษณ

ขอมูลเชิงลึกในการเก็บ

รวบรวมขอมูล รวมถึงการจัด

เวทีระดมความคิดเห็นจาก

ประชาชน กิจกรรม

กระบวนการถายทอดองค

ความรูภูมิปญญาทองถิ่น 

กิจกรรมการติดตามผลการ

ดำเนินโครงการฯ กิจกรรม

การถอดบทเรียนผลการ

ดำเนินโครงการ การสรุปผล

การดำเนินโครงการและ

จัดทำรายงานผลการดำเนนิ

โครงการฉบับสมบูรณ และ

การคืนขอมูลความรูสูชมุชน 

4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การศึกษาพันธุไมเชิง

ประวัติศาสตรในเขต

เมืองเชียงใหมเพ่ือ

การทองเท่ียว 

  130,000 130,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2.เพ่ือรวบรวมขอมูล

1. รวบรวมชื่อสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีสำคัญในอำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม 

2. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณถึง

ประวัติศาสตรของทองท่ี 

3. วิเคราะหแนวนิยมในการ

อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา

วิทยาลัยนานาชาติ 

F1A2 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พันธุไมเชิงประวัติศาสตร

ในเขตอำเภอเมือง

เชียงใหม 

3.เพ่ือสรางความ

ตระหนักความสำคัญ

ของพันธุไมในเขตอำเภอ

เมืองเชียงใหม 

4.เพ่ือสรางเสนทางการ

ทองเท่ียวจากพันธุไมใน

เขตอำเภอเมืองเชียงใหม 

5.เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของนักทองเท่ียวท่ี

ไดทองเท่ียวตามเสนทาง

การทองเท่ียวจากพันธุ

ไมในเขตเมืองเชียงใหม 

6.เพ่ือบูรณาการเขากับ

รายวิชาของวิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม 

 

ตั้งชื่อสถานท่ี 

4. จัดกลุมขอมูล 

5. จัดทำสารสนเทศเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวเปน

สามภาษา ไดแก ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

6. สำรวจความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวตางประเทศท่ีมีตอแหลง

ทองเท่ียว 

7. สรุปและเผยแพร

ผลการวิจัย 

 

5 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

ภูมิปญญาและ

เทคนิควิทยาการใช

  150,000 - งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

เผยแพรรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณท่ีเผยแพรใน

อ.สงกรานต สมจันทร 

คณะมนุษยศาสตร
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เชียงใหม ไมในการสรางเครื่อง

ดนตรีลานนา 

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาถึง

พัฒนาการของการสราง

เครื่องดนตรีลานนา 

ตลอดจนภูมิปญญาและ

เทคนิควิทยาการใชไมใน

การสรางเครื่องดนตรี

ลานนาในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหมในยุคปจจุบัน 

3. เพ่ือศึกษาสำรวจ

แหลงผลิตและชางทำ

เครื่องดนตรีลานนาใน

จังหวัดเชียงใหม 

4. เพ่ือศึกษาบทบาท

สถานภาพของเครื่อง

ดนตรีลานนาและชางทำ

เครื่องดนตรีลานนาใน

จังหวัดเชียงใหม 

หองสมุดของ

สถาบันการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาท่ีมีการเรียน

การสอนวิชาเอกดนตรีในพน

ท่ีภาคเหนือ ตลอดจนมีการ

เผยแพรบทความวิจัยใน

วารสารทางวิชาการ

ระดับชาติ เนื้อหาบางสวน

ผูวิจัยจะนำไปปรับปรุงเปน

หนังสือ เพ่ือเผยแพร

ผลการวิจัยในวงกวางตอไป 

และสังคมศาสตร 

6 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

การศึกษาภูมิปญญา

ของกลุมชาติพันธุ

  200,000 65,840 งบประมาณ

แผนดิน 

1.  เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

จากการดำเนินโครงการ

พบวา มีผูสนใจเขารวม

ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ  

ศูนยศึกษาศาสตร

F1A2 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เชียงใหม กะเหรี่ยงท่ีมีตอพันธุ

พืชในเขตหวยโปงสมิ

เทือกเขาถนนธงชัย 

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2.  เพ่ือรวบรวมภูมิ

ปญญาของกลุมชาติพันธุ

กะเหรี่ยงท่ีมีตอพันธุพืช

ในเขตหวยโปงสมิ

เทือกเขาถนนธงชัย 

โครงการมากกวา  30 คน  

พบพืชท่ีมีประโยชนตอปจจัย 

4 และพิธีกรรมประมาณ 

100 ชนิด และ เกิดเสนทาง

ทองเท่ียวเชิงสมุนไพร 2 

เสนทางจะทำพิพิธภัณฑใน

ธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีเขตหวย

โปงสมิเทือกเขาถนนธงชัย  

นอกจากนี้จากการดำเนิน

โครงการนี้ ทำใหเกิดคนกลุม

ใหมเห็นคุณคาประโยชนของ

พืชสมุนไพร              เกิด

การเรียนรู สืบสาน ตอยอด

พืชสมุนไพร และเกิดการ

อนุรักษทรัพยากรปา

สมุนไพรใหแกคนในพ้ืนท่ีใน

เขตโปงสมิเทือกเขาถนน

ธงชัย  สงผลใหชาวบาน

เกิดผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจในดานการสราง

มูลคาเพ่ิมเกิดผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจในดานการ

พระราชาเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ทองเท่ียว และเกิดการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และภูมิปญญาชาวบานได

ตอไปในอนาคตขางหนา 

  รวม  6  โครงการ   1,030,500 686,740      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การพัฒนาเทคนิค

การเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือพืชอยาง

งายเพ่ือการ

อนุรักษพันธุกรรม

กลวยไมดินนกคุม

ไฟกลุมอนุรักษ

กลวยไมฟามุย

ทองถิ่นบานปง

ไครตำบลโปงแยง 

อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

  350,000 350,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาผลของ

อาหารเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือพืชอยางงาย

ตอการเจริญเติบโต

ของนกคุมไฟในสภาพ

ปลอดเชื้อ 

3. เพ่ือศึกษาผลของ

อุณหภูมิในการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช

ตอการเจริญเติบโต

ของนกคุมไฟในสภาพ

ปลอดเชื้อ 

4. เพ่ือสงเสริมการใช

การศึกษาการใชเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชอยางงายตอ

การขยายพันธุกลวยไมดินนกคุม

ไฟโดยนำชิ้นสวนขอในสภาพ

ปลอดเชื้อจากกลุมอนุรักษ

กลวยไมฟามุยทองถิ่นบานปงไคร

ทำการตัดเนื้อเย่ือโดยใชกลอง

พลาสติกทดแทนตูปลอดเชื้อ แลว

นำมาเลี้ยงบนอาหารสูตร กิตติ

ศักดิ์ (2563) ท่ีฆาเชื่อจุลินทรียใน

อาหารโดยการเติมน้ำยาฟอกผา

ขาวทดแทนการใชหมอนึ่งความ

ดันไอ เปรียบเทียบกับการ

เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร VW แลว

นำไปเพาะเลีย้งบนชั้นวางเนื้อเย่ือ

ท่ีใหแสงวันละ 16 ชั่วโมง ท่ี 3 

สภาวะ ไดแก อุณหภูมิ 25 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิหอง ณ 

หองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม และอุณหภูมิหอง

ท่ีกลุมอนุรักษกลวยไมฟามุย

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ 

โชติกเดชาณรงค 

ศูนยความเปนเลิศ

ดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ

พืช คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
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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 

เทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือพืชอยางงาย

เพ่ือการอนุรักษ

พันธุกรรมนกคุมไฟใน

กลุมอนุรักษกลวยไม

ฟามุยทองถิ่นบานปง

ไคร 

 

ทองถิ่นบานปงไคร เปนเวลา 8 

สัปดาห พบวา การเพาะเลี้ยง

ชิ้นสวนขอของนกคุมไฟบนอาหาร

สูตรกิตติศักดิ์ (2563) ใน

อุณหภูมิหองท่ีกลุมอนุรักษ

กลวยไมฟามุยทองถิ่นบานปงไคร 

มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด จากนั้น

จึงไดนำเทคนิคดังกลาวไป

ถายทอดใหกับชุมชนโดยการจัด

อบรมใหกับชาวบานท่ีบานปงไคร 

จำนวน 35 คน พบวาภายหลังการ

อบรมชาวบานสามารถนำเทคนิค

การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือกลวยไมดิน

นกคุมไฟอยางงายไปใชเพ่ือ

ขยายพันธุกลวยไมดินนกคุมไฟได

ประสบความสำเร็จถึง 80% และ

ในขณะกำลังดำเนินการศึกษา

เทคนิคการอนุบาลตนออนกอน

การยายออกปลูกตอไป 

  รวม 1 โครงการ   350,000 350,000      
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การอนุรักษสายพันธุ

และความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธของกับ

บริบทพ้ืนท่ีทองถิ่น

และการเปลี่ยนแปลง

ของระบบนิเวศ ใน

พ้ืนท่ีปาเม่ียง จ.

เชียงใหม 

  353,000 46,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือถวายงานสนอง

พระราชดำริในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (อพ.สธ.) 

ในงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่น กรอบการ

ดำเนินงานท่ี 1 กรอบ

การเรียนรูทรัพยากร 

ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมยอยท่ี

ประกอบไปดวย 

กิจกรรมปกปก

ทรัพยากร กิจกรรม

สำรวจเก็บรวบรวม

ทรัพยากร และศึกษา

ความสัมพันธระหวาง

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการใช

ประโยชนอยางย่ังยืน

ของพ้ืนท่ีปาเม่ียง จาก

แหลงปลูกท่ีแตกตางกัน 

ผลการวเิคราะหหา

ความสัมพันธของคุณภาพน้ำ

ทางดานกายภาพและเคมีบาง

ประการของแหลงน้ำพ้ืนท่ีปา

เม่ียงพระบาทสี่รอย และลำ

น้ำปาแป โดยวิธี cluster 

analysis และวิธี Principle 

Component Analysis 

สามารถจัดกลุมความสัมพันธ

ของคุณภาพน้ำทางดาน

กายภาพและเคมีบางประการ

ของแหลงนำ้นิ่ง ไดเปน 4 กลุม  

ผลการเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน 

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำจัดอยูใน

ระดับคุณภาพน้ำปานกลางถึง

คอยขางดี แหลงน้ำนิ่งท้ังสองจุด

เก็บในพ้ืนท่ีหมูบานพระบาทสี่

รอย และลำน้ำปาแป จัดอยูใน

แหลงน้ำประเภทท่ี  2  คือ 

แหลงน้ำท่ีไดรับท้ิงจากกิจกรรม

ดร. ทัตพร  

คุณประดิษฐ 

ศูนยความเปน

เลิศดานความ

หลากหลาย

ทางชีวภาพใน

ทองถิ่น  คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  

F1A2 

F2A4 
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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 

3 แหลงใน จ.เชียงใหม 

2. เพ่ือสรางองคความรู 

นวัตกรรมทางนิเวศ ใน

การจัดการและอนุรักษ

ความอุดมสมบูรณ 

ระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

พ้ืนท่ีปาเม่ียง และการ

อนุรักษการปลูกชาเม่ียง

ในพ้ืนท่ีปาในจังหวัด

เชียงใหมอยางย่ังยืน 

บางประเภทและสามารถเปน

ประโยชนเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อ

โรคตามปกติและผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ

น้ำท่ัวไปกอน รวมถึงการใช

ประโยชนในดานการอนุรักษ

สัตวน้ำ การประมง การวายน้ำ

และกีฬาทางน้ำ และจดัอยูใน

คุณภาพน้ำปานกลางถึงคอยขาง

ดีตามคุณภาพน้ำตามระดับ

สารอาหาร 

ซ่ึงในขั้นตอนตอไปจะมีการนำ

ขอมูลของความหลากหลายทาง

ของสิ่งมีชีวิตท่ีพบในพ้ืนท่ีปา

เม่ียง ท่ีสามารถนำมา

ประยุกตใชเพ่ือการเพาะเลี้ยง

และศึกษาถึงคุณประโยชนใน

กิจกรรมการปลูก ผลิต และใช

ประโยชนพันธพืชอ่ืนๆ ไดตอไป  

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

การวิจัยและ

พัฒนาการปลูกบุก: 

  230,000 187,500 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

1. รวบรวมขอมูลการปลูกและ

ใชประโยชนจากบุก รวบรวม

อ.สุพรรณิการ 

กลอมจอหอ 

F1A3 

F2A4 
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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 

เชียงใหม การรวบรวมพันธุ การ

อนุรักษ และการปลูก

เพ่ือนำไปใชประโยชน 

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือรวบรวมพันธุ 

อนุรักษ และรวบรวม

ขอมูลการใชประโยชน 

3. เพ่ือศึกษารูปแบบ

ระบบการปลูกพืชรวมท่ี

เหมาะสมสำหรับการ

ปลูกบุกในพ้ืนท่ี 

4. เพ่ือศึกษาการเขต

กรรมท่ีเหมาะสมตอการ

ปลูกบุกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  

5. เพ่ือศึกษาการ

ขยายพันธุบุกท่ี

เหมาะสม 

ขอมูลรายไดผลตอบแทนจาก

การปลูกพืชของเกษตรกรและ

การปลูกบุกในพ้ืนท่ี โดยสำรวจ

และรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและ

ทุติยภูมิเพ่ือใหทราบขอมูล

เบื้องตนเกี่ยวกับบุก การปลูก

และใชประโยชนในพ้ืนท่ีท่ี

เกี่ยวของ  ประสานงานกับ

หนวยงานในพ้ืนท่ีและชุมชนท่ี

เกี่ยวของเพ่ือขอความ

อนุเคราะหขอมูลเบื้องตน 

จากนั้นลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวม 

ขอมูลการนำไปใชประโยชน

และการปลูกในพ้ืนท่ีตางๆ 

2. ศึกษารูปแบบระบบการปลูก

พืชรวมท่ีเหมาะสม โดยทำ

แปลงทดสอบในพ้ืนท่ีของ

เกษตรกรกลุมผูปลูกบุกบานปู

คำหวยแหง จัดประชุมเพ่ือ

ชี้แจงและทำความเขาใจ

เกี่ยวกับการศึกษาการปลูกบุก

ในแปลงเกษตรกรนำรองจำนวน 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 
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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 

5 ราย ในพ้ืนท่ี และนำเสนอให

ชุมชนเห็นความสำคญัของการ

เพ่ิมผลผลิตบุกตอไรดวยวิธีการ

จัดการการปลูก แบงรูปแบบ

แปลงทดสอบ 

3. ศึกษาการขยายพันธุบุกท่ี

เหมาะสม ตามวิธีตางๆ และ

เปรียบเทียบอัตราการ

เจริญเติบโตของสวนขยายพันธุ 

อัตราการอยูรอดเปนตนใหมใน

สภาพเรือนทดลองและแปลง

ปลูก แตละวิธีจัดสภาพการ

ขยายพันธุในกระบะและ

กระถางดินเผา ทุกวิธีการ

ขยายพันธุ วางแผนการทดลอง

แบบสุมสมบูรณ (Completely 

randomized design; CRD) 

จำนวน 4 ซ้ำ จำนวนตัวอยาง 

5-10 ตัวอยางตอซ้ำ จากนั้น

เปรียบเทียบขอมูลตางๆ จาก

การขยายพันธุแตละวิธีโดยใช 

T-test วิธีการขยายพันธุ 
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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 

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

ผลของการใชน้ำเม่ียง

ท่ีผานกระบวนการ

เอนแคปซูเลชั่นเพ่ือ

เปนโพรไบโอติกตอ

ประสิทธิภาพการยอย

ไดของโภชนะ 

สมรรถภาพการผลิต 

คุณภาพเนื้อและซาก

ในไกเนื้อ 

  230,000 218,548 งบประมาณ

แผนดิน 

1. ศึกษาเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการเปน

โพรไบโอติกในน้ำเม่ียง

โดยใชเทคโนโลยีเอน

แคปซูเลชัน 

2. ศึกษารูปแบบการ

เสริมน้ำเม่ียงท่ี

เหมาะสมตอ

สมรรถภาพการเจริญ

เติบของไกเนื้อ เพ่ือเปน

แนวทางในการใชเปน

โพรไบโอติกสท่ีผลิตขึ้น

เองเพ่ือทดแทนสาร

ปฏิชีวนะ 

3. ศึกษาการใช

ประโยชนไดของน้ำเม่ียง

ตอการยอยไดของ

โภชนะ ลักษณะสันฐาน

วิทยาของลำไสเล็ก 

คุณภาพซากและเนื้อ ใน

ไกเนื้อ 

1. สำรวจ เก็บตัวอยางน้ำเม่ียง 

และทำเอนแคปซูเลชั่นนำ้เม่ียง 

2. ปรับปรุงโรงเรือน เตรียมคอก 

เลี้ยงไก  

3. เลี้ยงไกทำการทดลอง 

4. วัดการยอยได ลักษณะสัญ

ฐานของลำไสเล็ก คุณภาพซาก 

และคุณภาพเนื้อ 

5. ตรวจสอบขอมูล วิเคราะห

ขอมูล แปลผล  สรุปโครงการ 

ทำรายงานฉบับสมบูรณ 

อ.นิราภรณ  

ชัยวัง 

คณะ

เทคโนโลยี 

การเกษตร 

 

4 มหาวิทยาลัย การศึกษาคุณภาพ   220,000 118,269.55 งบประมาณ 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพ ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 อ.อภิรดา  
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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 

ราชภัฏ

เชียงใหม 

ของผงบุก และการ

นำผงบุกมาใช

ประโยชนใน

ผลิตภัณฑอาหาร

ไขมันต่ำ 

แผนดิน ทางกายภาพและทาง

เคมีผงบกุท่ีไดจากการ

สกัดแบบแหง 

2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารไขมันต่ำในกลุม

ขนมอบและผลิตภัณฑ

แปรรูปจากเนื้อสัตวโดย

ใชผง บุก 

3.เพ่ือศึกษาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑอาหารไขมัน

ต่ำท่ีพัฒนาไดจากผงบุก 

การศึกษาอุณหภูมิและเวลาใน

การสกัดแปงบุกแบบแหง 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการ

สกัดแบบแหงแปงบุกโดยผัน

แปรระหวางอุณหภูมิและเวลา

ซ่ึงแบงการทดลองออกเปน 4 

สิ่งทดลอง คือ สิ่งทดลองท่ี 1 

อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 

เวลา 4 ชั่วโมง สิ่งทดลองท่ี 2 

อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 

เวลา 5 ชั่วโมง สิ่งทดลองท่ี 3 

อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส 

เวลา 4 ชั่วโมง สิ่งทดลองท่ี 4 

อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส 

เวลา 5 ชั่วโมง ศึกษาคุณภาพ

ทางดานกายภาพ เคมีของแตละ

สิ่งทดลอง โดยใชมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน เร่ือง แปงบุก ( 

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนฉบับ

ท่ี 1171, พ.ศ. 2549 ) เปน

มาตรฐานเปรียบเทียบคุณภาพ

พรปณณวิชญ 

คณะ

เทคโนโลยี 

การเกษตร 
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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 

ของผลิตภัณฑ  โดยผลคุณภาพ

ของในดานกายภาพ เคมี 

ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 

การศึกษาคุณภาพของเจลจาก

ผงบุก 

 วางแผนการทดลองแบบ 3*2 

factorial in CRD โดยผันแปร

ความเขมขนของดาง และ %

สารแซนแทนกัม วิเคราะห

คุณภาพดานองคประกอบโดย

สงตัวอยางวิเคราะหยัง บริษัท

หองปฏิบัติการกลาง จำกัด 

(จังหวัดเชียงใหม) 

ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 3 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ไขมันต่ำ 

1.ไสกรอกอิมัลชันไขมันต่ำ 

การวิเคราะหคาสี L* a* b*ขาง

ในของไสกรอก  พบวามีคาสี L*

เฉลี่ย 77.52±0.45  มีคาสี  a*

เฉลี่ย 1.83±0.06 และมีคาสี b*

เฉลี่ย 13.19±0.21 วิเคราะห 
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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 

คาสLี*a*b*ขางนอกของไส

กรอกพบวามีคา L* เฉลี่ย

77.92+0.06 มีคาสี 

a*1.78+0.03 และมีคาสี 

b*12.92+0.02 จากคาจะเห็น

ไดวาคาสี L* a* b* ท้ังขางใน

และขางนอก มีความใกลเคียง

กัน แสดงวา ผลิตภัณฑมีความ

เปนเนือ้เดียวกัน เปนผลิตภัณฑ

อิมัลชัน และกระบวนการในการ

ผลิตมันเกิดอิมัลชันไดอยางดี 

ผลิตภัณฑเลยมีคาสีใกลเคียงกัน

ท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงใน

งานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑไส

กรอกไกเสริมเสนใยสับปะรดมี

คาส ีL* 69.32± 1.49  มีคาสี  

a*1.83±0.12 และมีคาสี b* 

13.64± 0.14 (ธนวัฒนและ

คณะ ,2557) และจากงานวิจัย

ผลของการเติมคาราจีแนนตอ

คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและ

ประสาทสัมผัสของไสกรอกไก
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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 

ไขมันต่ำมีคาสี L* 66.61± 0.40  

มีคาสี  a*4.51±0.17 และมีคาสี 

b* 15.94± 6.61(ถาวร, 2561)     

5 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การพัฒนาการผลิต

มะแขวนและการใช

ประโยชนจากสาร

สกัดมะแขวนเพ่ือใช

เปนสารเสริมรสเค็ม

ในอุตสาหกรรม

อาหาร 

  300,000 47,465 งบประมาณ

แผนดิน 

1. การศึกษาคุณสมบัติ

ทางเคมีและกายภาพ

ของดินท่ีสงผลตอ

ปริมาณสารสำคญัมะ

แขวน 

2. เพ่ือทราบวิธีท่ี

เหมาะสมในการสกัด

สารจากมะแขวนท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

สามารถนําไปประยุกต

ใน อุตสาหกรรมอาหาร

ได 

ไดดำเนินการสำรวจขอมูลพ้ืนท่ี

ท่ีปลูกมะแขวนพบวา มี 2 พ้ืนท่ี 

ไดแก ต.พระบาทสี่รอยและต.

ปาแป จ.เชียงใหม ท่ีมีการปลูก

และใชประโยชนจากมะแขวน

โดยการเก็บผลผลิต และนำมา

ตากแหง เพ่ือจำหนาย ไดทำการ

เกบ็ตัวอยางดิน เพ่ือใชวิเคราะห

ปจจัยท่ีสงผลตอผลิตผลิตมะ

แขวน และนำมะแขวนท่ีไดจาก

ท้ังสองแหลงมาสกัด ตาม

กรรมวิธี เขาเครื่องพนฝอย

อบแหง เพ่ืองายตอการนำไปใช 

ดร.ปภากร 

สุทธิภาศิลป 

คณะ

เทคโนโลยี 

การเกษตร 

 

6 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

และขยายโอกาสทาง

การตลาดสินคาจาก

เปลือกกาแฟของ 

กลุมผูปลูกกาแฟใน

จังหวัดเชียงใหม 

  250,000 144,900 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2. ศึกษาปริมาณ 

1. วิเคราะหและสังเคราะห

ปจจัยภายในและภายนอกท่ีมี

ผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑจาก

เปลือกกาแฟของกลุมผูปลูก

กาแฟในอำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม โดยใช

อ.จิตติคุณ 

นิยมสิริ 

วิทยาลัย

นานาชาต ิ

F2A4 

F3A8 
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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 

ศักยภาพ และรูปแบบ

การพัฒนาผลิตภัณฑ

จากเปลือกกาแฟของ

กลุมผูปลูกกาแฟใน

อำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม  

3. พัฒนาและสราง

ตนแบบสินคา ตรา

สินคา บรรจุภัณฑ และ

กลยุทธสวนประสมทาง

การตลาดของผลิตภัณฑ

จากเปลือกกาแฟ 

สำหรับนำไปใช

ประโยชนในเชงิพาณิชย 

ในจังหวัดเชียงใหม 

4. วิเคราะหโอกาสทาง

การตลาด และการ

ยอมรับในคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑจาก

เปลือกกาแฟในจังหวัด

เชียงใหม 

การศึกษาขอมูลทุติยภูมิและ

ขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ

ชาวบาน/เกษตรกร 

2. สรางตนแบบสินคา 

(Product Prototype) พรอม

พัฒนากลยุทธสวนประสมทาง

การตลาดและนำมาทดลอง

ตลาดในเขตจังหวัดเชียงใหม 

โดยใหผูทดลองผลิตภัณฑจาก

เปลือกกาแฟตอบแบบสอบถาม

จำนวน 200 ชุด 

3. พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ

ของผลิตภัณฑจากเปลือกกาแฟ

และขยายชองทางการตลาด ให

ผลิตภัณฑมีศักยภาพในการ

นำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

4. ถายทอดองคความรูสูกลุมผู

ปลูกกาแฟในอำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหสามารถ

ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑจาก

เปลือกกาแฟไดเองในระยะยาว 

7 มหาวิทยาลัย (ชุดโครงการหลัก)   200,000 200,000 งบประมาณ 1. เพ่ือสนอง 1. สมาชิกเกษตรกรกลุม ผศ.ดร.ศุภฤกษ F2A4 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หนา 25 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ราชภัฏ

เชียงใหม 

วิจัยและพัฒนา

ศักยภาพชุมชนใน

การอนุรักษ

พันธุกรรมและการ

ใชประโยชนจาก

สมุนไพรเชียงดา ใน

เขตพ้ืนท่ีอำเภอแม

ริม จังหวัดเชียงใหม   

แผนดิน พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

ในงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่น ดานการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

และภูมิปญญาการปลูก

รักษาและการผลิต

สมุนไพรผักเชียงดา  ใน

เขตพ้ืนท่ีอำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

2. เพ่ืออนุรักษภูมิ

ปญญาการปลูกรักษา

และการผลิตสมุนไพร

ผักเชียงดา สามารถตอ

ยอดเชิงพาณิชยดวย

การแปรรูปผลิตภัณฑ

เพ่ือเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑสมุนไพรเชียง

ดาเปนธุรกิจชุมชนท่ีมี

ความย่ังยืน 

สมุนไพรเชียงดาและผูท่ี

เกี่ยวของตระหนัก เขาใจ เขาถึง 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ในทองถิ่นระบบผลิตท่ีได

มาตรฐานและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑจากสมุนไพรเชียงดา

อีกท้ังยังลดคาใชจาย

กระบวนการผลิตท่ีมีศักยภาพ

และการทำกลยุทธตลาดโดย

การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ

การแปรรูปสมุนไพรเชียงดา 2 

ชนิด และบรรจุภัณฑ 12 

รูปแบบ ท่ีใชกระบวนการ

ดำเนินงานท่ีเหมาะสมกับบริบท

ของชุมชนและชุมชนเครือขาย 

2. หนวยงาน อพ.สธ. ได

แผนการสงเสริมและพัฒนาพันธุ

ผักเชียงดา และสมุนไพรอ่ืน ๆ  

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใชเปน

ทางเลือกสำหรับการกำหนด

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมหรือ

ธาราพิทักษวงค 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

F3A8 
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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 

3. เพ่ือประเมินผล

กระทบจากงานวิจัยผาน

ตัวชี้วัดทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมและประเมิน

มูลคาทางเศรษฐศาสตร

และความคุมคาในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ

สมุนไพรเชียงดา 

ยุทธศาสตรหนวยงานในการ

แกปญหาผลผลิตและปญหาเชิง

พ้ืนท่ี 

3. องคการบริหารสวนทองถิ่น

ในเขตอำเภอแมริมตระหนัก 

เขาใจ เขาถึง การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 

และเปนขอมูลสำคัญในการ

กำหนดนโยบายในระดับทองถิ่น

ตอไป 

4. สถานศึกษาในชุมชนท่ีอยูใน

เครือขายของโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชาดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ (อพสธ.)ใชในการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือสราง

ความตระหนักใหแกเยาวชนใน

การอนุรักษทรัพยากรสมุนไพร

ทองถิ่น และเขาใจถึงระบบ

นิเวศตามแตละภูมิสังคมของ

ตนเอง 

  (ยอย 1)   200,000 200,000 งบประมาณ 1. เพ่ือสนอง 1. ชาวบานท่ีเปนสมาชิกกลุม อ.เพียงตะวัน  
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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 

การพัฒนาโมเดล

ธุรกิจเพ่ือสรางความ

ย่ังยืนของกลุมธุรกิจ

ชุมชนสมุนไพรเชียง

ดา อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม  

แผนดิน พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) ในงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น ดาน

การอนุรักษพันธุกรรม

พืชและการใชประโยชน

จากสมุนไพรเชียงดา ใน

เขตุพ้ืนท่ีอำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

2. เพ่ือสรางองคความรู

การบริหารธุรกิจ และ

จัดทำแผนธุรกิจแกกลุม

สมุนไพรเชียงดา อำเภอ

แมริม จังหวัดเชียงใหม 

ภายใตแนวคิดการ

พัฒนาอยางย่ังยืน 

(Sustainable 

Development) 

3. เพ่ือพัฒนาโมเดล

ธุรกิจท่ีเหมาะสมของ

กลุมสมุนไพรเชียงดา 

สมุนไพรเชียงดาตระหนัก เขาใจ 

เขาถึง การอนุรักษสมุนไพรเชียง

ดาทรัพยากรธรรมชาติใน

ทองถิ่น และใชประโยชนดวย

การเพ่ิมมูลคาในรูปแบบของ

ผลิตภัณฑชุมชนสรางรายได

ใหแกสมาชิกในชุมชน 

2. หนวยงาน อพสธ.ไดแผนการ

สงเสริมและพัฒนากลุมธุรกิจ

ชุมชนดวยสมุนไพรเชียงดาซ่ึง

เปนพืชทองถิ่นท่ีใชเปนทางเลือก

สำหรับการกำหนดยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหมหรือยุทธศาสตร

หนวยงานในการแกปญหา

ผลผลิตและปญหาเชิงพ้ืนท่ี 

3. หนวยงานปกครองสวน

ทองถิ่นอำเภอแมริมตระหนัก 

เขาใจ เขาถึง การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 

และเปนขอมูลสำคัญในการ

กำหนดนโยบายในระดับทองถิ่น

ตอไป 

พลอาจ 

คณะวิทยาการ

จัดการ 
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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 

อำเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม ภายใตแนวคิด

การสรางแนวทางการ

สรางคุณคา 

4. นักวิชาการสวนทองถิ่นท่ี

สงเสริมกิจกรรมรวมสนอง

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ อพสธ.ไดขอมูล

สำหรับการทำแผนดำเนินงานใน

การสงเสริมการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชทองถิ่นสูเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีและชุมชนอ่ืน 

  (ยอย 2) 

ศักยภาพการใหผล

ผลิตและลักษณะ

การเจริญเติบโตของ

สมุนไพรเชียงดา 

(Gymnema 

inodorum (Lour.) 

Decne) ในสภาพ

เกษตรอินทรีย 

 

  250,500 243,832 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

(อพ.สธ.) ในงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นดาน

การเกษตร 

2. เพ่ือศึกษาศักยภาพ

การใหผลผลิตและ

ลักษณะการเจริญเติบโต

ของสมุนไพรเชียงดาใน

สภาพเกษตรอินทรีย 

จากการสงเสริมและสนับสนุน

การขยายพันธุสมุนไพรเชียงดา

เบอร 4 และเบอร 6  ใหแก

เกษตรกรผูท่ีสนใจรวมกับการ

ทำการเพาะปลูกแบบเกษตร

อินทรีย เพ่ือสรางรายไดใหแก

เกษตรกร ซ่ึงการทำเกษตร

อินทรียจำเปนตองมีการรับรอง

มาตรฐาน โดยการรับรอง

มาตรฐาน แบงออกเปน 2 

ประเภท คือ  

ประเภทท่ี 1 การรับรอง

มาตรฐานแบบมีคาใชจาย ไดแก 

มาตรฐานสินคาเกษตรและ

ผศ.อัตถ  

อัจฉริยมนตรี 

คณะ

เทคโนโลยี 

การเกษตร 
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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 

อาหาร (Q) และสถาบนับริการ

ตรวจสอบคุณภาพและ

มาตรฐานผลิตภัณฑ (IQS)  

ประเภทท่ี 2 การรับรอง

มาตรฐานแบบไมมีคาใชจาย คือ 

การรับรองแบบมีสวนรวม 

(PGS) ซ่ึงหมายถึง ระบบประกัน

คุณภาพในระดับทองถิ่น ท่ีให

การรับรองผูผลิตโดยเนนการมี

สวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ 

และต้ังอยูบนฐานของความ

เชื่อถือ เครือขายทางสังคม และ

การแลกเปลี่ยนความรู 

  (ยอย 3) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

สมุนไพรเชียงดาใน

เขตพ้ืนท่ีอำเภอแม

ริม จังหวัดเชียงใหม  

  250,000 249,817.41 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ในงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น ดาน

ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ

ตนแบบ โดยมีการพัฒนา

กระบวนการผลิตและสูตรของ

ผลิตภัณฑดวยการศึกษา

อัตราสวนท่ีเหมาะสมของ

สวนผสมของผลิตภัณฑตนแบบ

แลวนำมาวิเคราะหสมบัติทาง

เคมีและสารตานอนุมูลอิสระ 

สมบัติทางกายภาพ สารโลหะ

ดร. ธัญนันท 

ฤทธิ์มณี 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
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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 

การอนุรักษพันธุกรรม

พืชและการใชประโยชน

จากสมุนไพรเชียงดา ใน

เขตพ้ืนท่ีอำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

2. เพ่ือเพ่ิมมูลคา

สมุนไพรเชียงดาดวยการ

นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ

แปรรูป 

หนัก และสมบัติทางจุลชีววิทยา 

ไดผลการดำเนินงาน 

  (ยอย 4) 

การวิจัยและพัฒนา

กระบวนการผลิต

และแปรรูป

ผลิตภัณฑ สมุนไพร

เชียงดา โดยใช

เทคโนโลยีสะอาด

บนฐานแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

  250,000 250,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2.เพ่ือพัฒนาการใช

เทคโนโลยีสะอาดใหมี

เหมาะสมและ

สอดคลองกับการผลิต

และแปรรูปผักเชียงดา 

3.เพ่ือสรางตนแบบ

กระบวนการผลิตและ

แปรรูปผลิตภัณฑผัท่ีมี

เทคโนโลยีสะอาดบนฐาน

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี

นำมาใชโครงการนี้ คือ เครื่อง

อบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ

การพาความรอนแบบธรรมชาติ

และมีพัดลมชวยระบายอากาศ 

มีขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 4 

เมตร และสูง 2.8 เมตร การ

ระบายอากาศภายในเครื่อง

อบแหงอาศัยหลักการของความ

หนาแนนของอากาศ โดยอากาศ

รอนภายในเครื่องอบแหงจะมี

อุณหภูมิสูงขึ้นทำใหอากาศรอน

ผศ.สุรศักด์ิ  

นุมมีศรี 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
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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 

คุณภาพมีความสะอาดถู

กกเชียงดาตองตามหลัก

อนามัยและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

(มีความหนาแนนลดลง) ลอยตัว

ขึ้นสูง ผานชั้นวางผลิตภัณฑท่ี

ตองการอบแหง อากาศรอนนี้

จะพาความชื้นออกจาก

ผลิตภัณฑแลวไหลออกจาก

เครื่องอบแหงไปสูอากาศ

แวดลอม โดยเครื่องอบแหงมี

อุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่องแหง

อยูในชวง 40-45 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิเฉลี่ยภายนอกเครื่อง

แหงอยูในชวง 31 องศา

เซลเซียส ความชื้นเฉลี่ยกอนอบ 

56.25 % และหลังอบมี

ความชืน้เฉลี่ย 16.75 % 

สามารถลดระยะเวลาการอบ

จากวิธีการปกติไดจากเดิมเฉลี่ย 

4 วัน เหลือใชเวลาเพียง 2 วัน 

โดยน้ำหนักวัตถุดิบกอนอบแหง 

50 กิโลกรัม หลังอบแหงมี

น้ำหนัก 9 กิโลกรัม มี

ประสิทธิภาพในการอบแหง

ดีกวาระบบเดิมอยูท่ี 50 % และ
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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 

เชียงดาท่ีอบจากโรงอบพลังงาน

แสงอาทิตยมีสีสวยกวาแบบเดิม 

แสดงใหเห็นวาเครื่องอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยแบบการพา

ความรอนแบบธรรมชาติและมี

พัดลมชวยระบายอากาศ

สามารถลดระยะเวลาในการ

อบแหงผักเชียงดาไดเปนอยางดี 

และยังทำใหผลิตภัณฑมี

คุณภาพ โดยมีการออกแบบใหมี

ความสามารถในการกำหนด

อัตราการไหลของอากาศภายใน

เครื่องอบแหงได รวมท้ังใช

พลังงานในการระบายอากาศ

จากระบบโซลารเซลล เพ่ือชวย

เพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่อง

อบแหง โดยสามารถนำไป

ประยุกตใชในการอบแหง

ผลิตภัณฑประเภทพืช ผัก 

สมุนไพรไดเปนอยางดี 

  (ยอย 5) 

การยอมรับและการ

  250,000 250,000 งบประมาณ

แผนดิน 

  ผศ.เกษม  

กุณาศร ี
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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 

สรางโอกาสทาง

การตลาดของ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

เชียงดา บนแนวคิด

การตลาดสมัยใหม  

ศูนย

ประสานงาน 

อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

  (ยอย 6) 

การออกแบบและ

พัฒนารูปแบบบรรจุ

ภัณฑ สำหรับกลุม

สมุนไพรเชียงดา 

เพ่ือแสดงอัตลักษณ

ผลิตภัณฑ ในเขต

พ้ืนท่ีอำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม  

  250,000 250,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ในงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น ดาน

การอนุรักษพันธุกรรม

พืชและการใชประโยชน

จากสมุนไพรเชียงดา ใน

เขตุพ้ืนท่ีอำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

2. เพ่ือออกแบบและ

ศึกษาประสิทธิภาพของ

รูปแบบบรรจุภัณฑกลุม

สมุนไพรเชียงดา เพ่ือแสดงอัต

ลักษณผลิตภัณฑ ในเขตพ้ืนท่ี

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ท่ี

มีความเหมาะสม คอืรูปแบบท่ี

สามารถแสดงเอกลักษณและสื่อ

ความหมายท่ีเขาใจงาย การ

บรรจุผลิตภัณฑแบบไมซับซอน 

โดยกำหนดรูปแบบ กราฟฟก 

สัญลักษณ สี และขอความ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ

รวมถึงการนำเสนอเรื่องราวกลุม

สมุนไพรเชียงดา เพ่ือแสดงอัต

ลักษณผลิตภัณฑ ในเขตพ้ืนท่ี

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

 

อ.นภมินทร 

ศักดิ์สงา 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
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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 

บรรจุภัณฑ สำหรับกลุม

สมุนไพรเชียงดา เพ่ือ

แสดงอัตลักษณ

ผลิตภัณฑ และ

ยกระดับสินคา ในเขต

พ้ืนท่ีอำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

3. เพ่ือศึกษาความ

คิดเห็นและความพึง

พอใจของผูประกอบการ

และผูบริโภค ท่ีมีตอ

บรรจุภัณฑ สำหรับกลุม

สมุนไพรเชียงดา เพ่ือ

แสดงอัตลักษณ

ผลิตภัณฑ ในเขตพ้ืนท่ี

อำเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม 

8 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การประยุกตใช

อินเทอรเน็ตของ

สรรพสิ่งสำหรับ

ตรวจวัดความชื้น

ของกาแฟเพ่ือ เพ่ิม

  150,000 250,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีใน

การดำเนินงานโครงการ

ระยะท่ี 1 สำรวจและเกบ็ขอมูล

กาแฟศึกษาสภาพการณและ

บริบทของชุมชน 

ศึกษาบริบทพ้ืนท่ีหมูบานปางไฮ 

ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอย

อ.จุฬาวลี  

มณีเลิศ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
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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 

มูลคาพันธุพืชบน

พ้ืนท่ีสูง 

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

2. เพ่ือสรางตนแบบ

เครื่องมือตรวจวัด

ความชืน้ของเมล็ด

กาแฟดวยเซนเซอร 

3. เพ่ือประยุกตใช

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

ของสรรพสิ่งแสดงขอมูล

ความชื้นของเมล็ดกาแฟ 

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ใน

ระยะแรกไดลงไปพ้ืนท่ีเพ่ือสราง

ความเขาใจ และความรวมมือ

ในการดำเนินโครงการในพ้ืนท่ี

วิจัยเพ่ือพัฒนาตนแบบ

เครื่องมือตรวจวัดความชื้นของ

เมล็ดกาแฟดวยเซนเซอร และ

ระบบสารสนเทศสำหรับแสดง

ขอมูลกาแฟ สำรวจโดยการ

สังเกต สัมภาษณ จากตัวแทน

เกษตรกรผูปลูกกาแฟ ผู

จำหนายเมล็ดกาแฟท่ีอยูอาศัย

ในชุมชน ไดแก บริษัท อราบิกา

คอฟฟ บีน จำกัด กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนกาแฟสดบานแมตอน 

ตำบลเทพเสด็จ และคุณยวงคำ 

ญาติฝูง กลุมผูปลูกกาแฟ 

โครงการหลวงปาเม่ียง ตำบล

เทพเสด็จ 

ระยะท่ี 2 วิเคราะหและ

ออกแบบความตองการของการ

จัดเก็บขอมูลและแสดงผล
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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 

เกี่ยวกับขอมูลการปลูกกาแฟ 

และขอมูลเมล็ดกาแฟ และ

ออกแบบตนแบบเครื่องมือ

ตรวจวัดความชื้นของเมล็ด

กาแฟ และระบบสารสนเทศ

แสดงผลการวัดความชื้นเมล็ด

กาแฟ โดยสราง Use Case 

Diagram และ Sequence 

Diagram 

ระยะท่ี 3 พัฒนาสวนจัดเก็บ

ขอมูลและแสดงผลเกี่ยวกับ

ขอมูลการปลูกกาแฟ และขอมูล

เมล็ดกาแฟในรูปแบบระบบ

สารสนเทศสำหรับแสดงขอมูล

กาแฟ โดยแบงเปนสวนผูดูแล

ระบบท่ีสามารถจัดการเพ่ิม ลบ 

แกไขขอมูลได และผูใชงาน ท่ี

สามารถดูผลการแสดงคา

ความชื้นของเมล็ดกาแฟท่ีวัดได 

ระยะท่ี 4 สรางตนแบบ

เครื่องมือตรวจวัดความชื้นของ

เมล็ดกาแฟ 
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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 

พัฒนาตนแบบเครื่องวัด

ความชื้นของเมล็ดกาแฟ โดย

การเชื่อมตออุปกรณเซนเซอร

ตาง ๆ กับบอรดตามท่ีได

ออกแบบไว จากนั้นเขียน

โปรแกรมเพ่ือใหอุปกรณทำงาน

ตามคำสั่งดวยภาษาซี ให

เซนเซอรเริ่มทำการตรวจวัดคา 

จากนั้นสงคาท่ีไดเก็บไวใน

ฐานขอมูล MySQL และใน

ขั้นตอนการพัฒนามีการ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของ

เซ็นเซอรท่ีใชงาน เพ่ือหาความ

ถูกตองของเซนเซอร โดยนำ

คาท่ีไดจากเซนเซอรมา

เปรียบเทียบกับเครื่องมือ

สำเร็จรูปท่ีใชในการตรวจวัด

คุณภาพท่ีมีมาตรฐาน 

ระยะท่ี 5  ติดตั้งและทดลองใช

งานตนแบบเครื่องมือตรวจวัด

ความชื้นของเมล็ดกาแฟและ

ติดตั้งทดลองใชงานระบบ
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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 

สารสนเทศสำหรับแสดงขอมูล

กาแฟอยูระหวางดำเนินการ 

ระยะท่ี 6 สรุปผลการศึกษา 

จัดทำรายงานสรุปผลการวิจัย

ฉบับสมบูรณ และเผยแพร

ผลงานวิจัย 

อยูระหวางดำเนินการ 

9 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การสงเสริมการ

เรียนรูการอนุรักษ

พันธุผักพ้ืนบาน ดวย

เทคโนโลยีเสมือน 

ในพ้ืนท่ีลวง-ขี้เหล็ก 

อำเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม 

  220,800 220,800 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ใน

การอนุรักษทรัพยากร

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (อพ.สธ.) 

ในกิจกรรมสราง

จิตสำนึกในการอนุรักษ

ทรัพยากร 

2. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเค

ชันในการสงเสริมการ

อนุรักษพันธุผักพ้ืนบาน 

ดวยเทคโนโลยีแบบ

เสมือน 

1. รวบรวมขอมูลพันธุผัก

พ้ืนบาน 

2. ออกแบบแอปพลิเคชัน

นำเสนอพันธุผักพ้ืนบานดวย

เทคโนโลยีเสมือน 

3. พัฒนาแอปพลิเคชันนำเสนอ

พันธุผักพ้ืนบานดวยเทคโนโลยี

เสมือน 

ขั้นตอไป คือ การพัฒนาแอป

พลิเคชันสำหรับรวม

องคประกอบตางๆ เพ่ือใหพรอม

ใชงาน  หลังจากทำการพัฒนา

แอปพลิเคชันแลว จะตอง

ทดลองใชงานแอปพลิเคชัน 

กอนเพ่ือนำไปเผยแพรกับกลุม

ผศ.พิมพชนก 

สุวรรณศร ี

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

F2A4 

F2A5 

F3A8 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หนา 39 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. เพ่ือสรางเครือขาย

การอนุรักษพันธุผัก

พ้ืนบาน รวมกันในระดับ

พ้ืนท่ี 

ตัวอยาง  

10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การพัฒนานวัตกรรม

การเรียนรูมัลติมีเดีย

เพ่ือถายทอด

เทคโนโลยีการปลูก

พืช  ดวยดินปลูกนา

โน ในพ้ืนท่ี  

ตำบลสะลวง  

อ.แมริม จ.เชียงใหม 

  200,000 197,100 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ใน

การดำเนินงาน 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ 

2. เพ่ือสรางสื่อ

มัลติมีเดียในการ

ถายทอดเทคโนโลยี

สงเสริมความรูและ

ความเขาใจในการปลูก

พืชดวยดินปลูกนาโน  

 

1. ระยะท่ี 1 ศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีและศึกษาบริบทของ

ชุมชนและ โรงเรียนชุมชนสะ

ลวง อำเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม   

2. ระยะท่ี 2  สรางสตอรีบอรด

เพ่ือสรางสื่อมัลติมีเดียในการ

ถายทอดเทคโนโลยีสงเสริม

ความรูและความเขาใจในการ

ปลูกพืชดวยดินปลูกนาโน 

3. ระยะท่ี 3 ผลการสรางสื่อ

มัลติมีเดียในการถายทอด

เทคโนโลยีสงเสริมความรูและ

ความเขาใจเกี่ยวกับการปลูกพืช

ดวยดินปลูกนาโน 

ผศ. ศศิณิสภา  

พัชรธนโรจน 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

F2A4 

F3A8 

11 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การศึกษาสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพของ

พืชในวงศขิงขาบาง

  240,000 - งบประมาณ

แผนดิน 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา

แบบ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม (PAR: 

ดร.อัครสิทธิ์ 

บุญสงแท 

ศูนย
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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 

ชนิดในพ้ืนท่ีสงเสริม

การ พัฒนาทองถิ่น

ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

ในกิจกรรมอนุรักษ และ

การใชประโยชน

ทรัพยากร  

2. เพ่ือศึกษาภูมิปญญา

และการประยุกตใช

สมุนไพรในกลุมขิงขาใน

เขตพ้ืนท่ีการพัฒนา

ทองถ่ิน อำเภอแมริม 

และแมวาง จังหวัด

เชียงใหม 

3. เพ่ือศึกษา

ประสิทธิภาพในการ

ยับย้ังการเจริญของ

เชื้อจุลินทรียท่ีกอใหเกิด

โรค คุณสมบัติในการ

เปนสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพ ความสามารถ

ในการเปนสารตาน

อนุมูลอิสระ 

ความสามารถในการ

Participatory Action 

Research) โดยมีเปาหมายใน

การศึกษาสภาพการณ และ

สำรวจขอมูลเบื้องตนของพืช

สมุนไพรวงศขิงขาในดานแหลง

ของพืชสมุนไพร ในพ้ืนท่ีวิจัย 

ในจังหวัดเชียงใหม โดยการจัด

เวทีชาวบานเพ่ือระดมความคิด 

ในการเสวนา  โดยใชวิธีการ

สนทนากลุม (Focus Group 

Discussion) และการประชุม

ระดมสมอง (Meta Plan) โดย

การประชุมจากการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholder) กับเรื่องนั้นๆ 

เพ่ือไดความคิดเห็น หรือ

สะทอนภาพความเปนจริงจาก

มุมมองท่ีแตกตางหลากหลาย

ของผูมีสวนเกี่ยวของ โดยใชการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก ท้ังแบบ

กลุม และรายบุคคล เพ่ือให

ไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเปนจริงใหมาก

ประสานงาน 

อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 
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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 

พัฒนาเปนผลิตภัณฑ

จากสมุนไพรในกลุมขิง

ขา  

ท่ีสุด และลงพ้ืนท่ีวิจัยสำรวจ

ขอมูล 

2. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ ใชการวาง

แผนการทดลองเพ่ือทดสอบ

ประสิทธิภาพในดานตางๆ  

3. การวิเคราะหขอมูลและผล

การทดลองดวยสถิติ วิเคราะห

ความแปรปรวน (analysis of 

variance, ANOVA) และ

วิเคราะหความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ยตามวิธีการ Duncan’s 

New Multiple Range Test 

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4. การประเมินงานวิจัย สรุปผล

การศึกษาวิจัย และเผยแพร

งานวิจัย 

12 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

(ชุดโครงการ) 

การสรางมูลคาเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจของ

พืชสมปอยในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม 

  100,000 - งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

1. สำรวจขอมูลภาคสนาม

เกี่ยวกับทางดานหวงโซอุปทาน 

และการตลาด และวิเคราะห

ศักยภาพและความพรอมในการ

แปรรูปสมปอยเปนผลิตภัณฑใน

ผศ.เดชวิทย

นิลวรรณ 

คณะวิทยาการ

จัดการ 
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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 

เพ่ือการขยายโอกาส

เชิงพาณิชย 

2. เพ่ือสนอง

พระราชดำริในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (อพ.สธ.) 

ในงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่น ดานการ

อนุรักษสมปอยและการ

ใชประโยชนอยางย่ังยืน 

3. เพ่ืออนุรักษพืช

สมปอยและวิเคราะหเชิง

เศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑสมปอยเปน

ธุรกิจชุมชนท่ีมีความ

ย่ังยืน 

เชิงพาณิชย  

2. ประสานชุมชนและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง

การมีสวนรวมในการอนุรักษ

และใชประโยชนจากสมปอย 

3. ประชุมสมาชิกวิจัยเพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูล ติดตาม

ความกาวหนาและประสานงาน

ระหวางโครงการ 

4. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล

ท่ีไดมาตามทฤษฏีตามกรอบ

แนวคิดท่ีไดกำหนดไว 

5. สังเคราะหและถอดบทเรียน

การดำเนินโครงการ 

6. เผยแพรองคความรูท่ีไดจาก

งานวิจัยสูผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

  (ยอย1) 

การจัดการหวงโซ

อุปทานดวยตัวแบบ 

SCOR ของ

ผลิตภัณฑจาก

สมปอยในจังหวัด

  150,000 53,900 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

ในงานฐานทรัพยากร

ชุมชนตำบลสะลวง-ขี้เหลก็  

หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ี

เกี่ยวของ  

หนวยงาน อพสธ. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม อนุรักษ ปลูก  

และใชประโยชนจากตนสมปอย

ผศ.เดชวิทย

นิลวรรณ 

คณะวิทยาการ

จัดการ 
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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 

เชียงใหม ทองถิ่นในดานความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

และการใชประโยชน

อยางย่ังยืน 

2. เพ่ือจัดการหวงโซ

อุปทานดวยตัวแบบ 

SCOR ของผลิตภัณฑ

จากสมปอย เพ่ือขยาย

โอกาสเชิงพาณิชย 

ใชเปนแนวทางสงเสริมการปลูก 

อนุรักษ สรางมูลคาเพ่ิมจากตน

สมปอยเปนแหลงรวบรวม 

เผยแพรองคความรู 

ใชบูรณาการกับการเรียนการ

สอน  

  (ยอย2) 

การวิเคราะหความ

เปนไปไดทาง

การตลาด การ

พัฒนาโมเดลธุรกิจ

และแบรนดท่ี

เหมาะสมสำหรับ

ผลิตภัณฑจาก

สมปอยในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม 

 

  200,000 37,200 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือการสนอง

พระราชดำริในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

(อพ.สธ.) ในงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นในดาน

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และการใช

ประโยชนอยางย่ังยืน 

2. เพ่ือวิเคราะหความ

เปนไปไดทางการตลาด 

การพัฒนาโมเดลธุรกิจ 

และแบรนดท่ีเหมาะสม

การดำเนินงานของโครงการได

เขาไปการสำรวจภาคสนามเพ่ือ

ศึกษาบริบททางดานผลิตและ

การตลาด และวิเคราะห

ศักยภาพและความพรอมในการ

แปรรูปสมปอยเปนผลิตภัณฑใน

เชิงพาณิชย การสัมภาษณผู

ปลูกสมปอย การทำโฟกัสกรุป

กับผูปลูกสมปอย     การ

อบรม/สัมมนา และการเก็บ

ขอมูลความเปนไดทางการตลาด

ของผลิตภัณฑจากสมปอยดวย

แบบสอบถามจำนวน 400 

ผศ. มานพ  

ชุมอุน 

คณะวิทยาการ

จัดการ 
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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 

สำหรับผลิตภณัฑจาก

สมปอยในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหม 

ตัวอยาง เพ่ือนำปวิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภคและใช

ประโยชนในการทำโมเดลธุรกิจ 

โดยผลผลิตของโครงการ คือแบ

รนดและบรรจุภัณฑสบู น้ำยา

ลางจานและแชมพูจากสมปอย

ตนแบบเพ่ือการใชประโยชน

ทางการพาณิชย  2 แบรนด 

โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑจาก

สมปอย 1 โมเดล และรายงาน

การวิเคราะหความเปนไปไดทาง

การตลาดสำหรับผลิตภัณฑจาก

สมปอย 1 เรื่อง ท้ังนี้เพ่ือให

เกิดผลลัพธ คือ ชุมชนใชภูมิ

ปญญาในการใชประโยชนจาก

ตนสมปอยเพ่ือการสราง

มูลคาเพ่ิมเพ่ือขยายโอกาสเชิง

พาณิชย และคาดการณถึง

ผลกระทบ คือ ชุมชนมีจิตสำนึก

ตอการอนุรักษตนสมปอยและ

แนวทางการสงเสริมการใช

ประโยชนจากสมปอยเพ่ือการ
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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 

ขยายโอกาสเชิงพาณิชย ซ่ึงจะ

เปนตนแบบท่ีมีสวนชวยเหลือ

และสนับสนนุใหชุมชนมีฐาน

รากทางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง

ตอไป 

 

13 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การออกแบบ

ผลิตภัณฑหัตถกรรม

จากใบหญาแฝกตาม

หลักปรัชญาของ

ศาสตรพระราชา สู

การพัฒนาอยาง

ย่ังยืน กรณีศึกษา : 

ผลิตภัณฑหัตถกรรม

จากใบหญาแฝก 

บานโปงสมิ อำเภอ

แมวาง จังหวัด

เชียงใหม 

  200,000 200,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือการสนอง

พระราชดำริในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (อพ.สธ.)  

2. เพ่ือศึกษาผลิตภัณฑ

จากใบหญาแฝกตาม

ทองตลาด 

3. เพ่ือออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑจากใบ

หญาแฝก  

4. เพ่ือประเมินความ

คิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑ

จากใบหญาแฝกท่ี

ออกแบบและพัฒนาแลว 

บรรลุโครงการประมาณ80% ได

ผลิตภัณฑสำหรับชุมชนจำนวน5

แบบ คงเหลือการนำผลิตภัณฑ

ไปประเมินคิดเห็นท่ีมีตอ

ผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกท่ี

ออกแบบและพัฒนาแลว  

ชุมชนใหความสนใจในการเขา

ไปของหลักสูตรเพ่ืออบรมให

ความรูเรื่องการออกแบบและ

พัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑหญา

แฝกมาก 

ผศ.เจษฎาพล  

กิตติพัฒนวิทย 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

F2A4 

F3A8 

14 มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบ   200,000 177,232 งบประมาณ 1. เพ่ือการสนอง ไดระบบบทเรียนออนไลน เรื่อง อ.พร้ิมไพร F2A4 
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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 

ราชภัฏ

เชียงใหม 

บทเรียนออนไลน

พรอมสื่อประสม 

เรื่องกลวยไมเพ่ือ

การอนุรักษประจำ

ศูนยแมฮองสอน 

แผนดิน พระราชดำริในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (อพ.สธ.)  

2. เพ่ือสรางและพัฒนา

ระบบบทเรียนออนไลน 

เรื่อง“กลวยไมเพ่ือการ

อนุรักษ” ประจำศูนย

แมฮองสอน 

3.  เพ่ือผลิตสื่อประสม

ตามหัวขอยอย เรื่อง

“กลวยไมเพ่ือการ

อนุรักษ” ประจำศูนย

แมฮองสอน  

4.  เพ่ือหา

ประสิทธิภาพของระบบ

บทเรียนออนไลน เร่ือง

“กลวยไมเพ่ือการ

อนุรักษ” ประจำศูนย

แมฮองสอนท่ีทีมวิจัย

พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 

80/80 

“กลวยไมเพ่ือการอนุรักษ” 

ประจำศูนยแมฮองสอน  

ประกอบดวยสื่อประสมท่ีผาน

การประเมินคุณภาพสื่อ เรื่อง

“กลวยไมเพ่ือการอนุรักษ” 

จำนวน 4 สื่อ 

วงคชมภ ู

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

F3A8 
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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 

5. เพ่ือหาคาดัชนี

ประสิทธิผลของระบบ

บทเรียนออนไลน เร่ือง

“กลวยไมเพ่ือการ

อนุรักษ” ประจำศูนย

แมฮองสอน 

6. เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจตอการใชระบบ

บทเรียนออนไลน เร่ือง

“กลวยไมเพ่ือการ

อนุรักษ” ประจำศูนย

แมฮองสอน 

15 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การประยุกตใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดียเพ่ือ

ถายทอดภูมิปญญา

ทองถิ่นจากการใช

พืชสมุนไพร และ

สรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธุกรรม

พืชสมุนไพรในชุมชน

  220,000 191,500 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือการสนอง

พระราชดำริในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (อพ.สธ.) 

ในงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่นในดานความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

และการใชประโยชน

อยางย่ังยืน 

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของกับสมุนไพรในชุมชน 

เพ่ือศึกษาบริบททางดานภูมิ

ปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับตนฮอม 

2. ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น และ

การใชประโยชนจากสมุนไพรใน

ชุมชน โดยการสำรวจภาคสนาม

ในพ้ืนท่ีศึกษา ตำบลโปงแยง 

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

การสัมภาษณ เพ่ือศึกษาบริบท

ดร.จิตราภรณ 

ธาราพิทักษ

วงศ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

F1A2 

F2A4 

F3A8 
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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 

อยางย่ังยืน 2. เพ่ือศึกษาองคความรู

จากการใชภูมิปญญา

ทองถิ่นในการนำ

สมุนไพร(ตนฮอม) มาใช

เพ่ือการพัฒนา

ผลิตภัณฑสำหรับเพ่ิม

มูลคาผลิตภัณฑ 

3. เพ่ือสรางสื่อ

มัลติมีเดียสำหรับ

ถายทอดภูมิปญญา

ทองถิ่นในการใชพืช

สมุนไพร(ตนฮอม) ท่ีมี

ในชุมชน 

4.  เพ่ือสนับสนุนการ

สรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

สมุนไพร(ตนฮอม)ใน

พ้ืนท่ี ตามโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

การปลูกพืชสมุนไพรตนฮอม 

การใชประโยชนจากสมุนไพรตน

ฮอม และวิเคราะหศักยภาพ

และความพรอมของกลุม 

3. ถอดองคความรูภูมิปญญา

ทองถิ่นนำไปสูการพัฒนา เพ่ือ

ไดความรูในประเด็นท่ีสำคัญ

และนาสนใจเพ่ือเตรียมเปน

เนื้อหาในการพัฒนามัลติมีเดีย

ในการถายทอดองคความรูจาก

ภูมิปญญา โดยการประชุมกลุม

ผูเกี่ยวของ 

4.  การวิเคราะหและออกแบบ

สื่อมัลติมีเดีย วิเคราะหและ

ออกแบบระบบงานเดิมเพ่ือออก

ระบบงานใหม การรางสตอรี่

บอรดในการดำเนินเรื่องเพ่ือ

สรางสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถายทอด

องคความรูและสรางจิตสำนึกใน

การอนุรักษพันธุกรรมพืช

สมุนไพร เพ่ือเปนสื่อใหผูสนใจ

ทราบถึงคุณคาของสมุนไพรตน
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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 

สยามบรมราชกุมาร ี ฮอมตลอดจนการนำมาใชใหเกิด

ประโยชน ทำใหเกิดความรู 

ความเขาใจ และถายทอดสูคน

รุนหลังไดอยางย่ังยืน 

5. สรางสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ

ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นจาก

การใชพืชสมุนไพร และสราง

จิตสำนึกในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชสมุนไพรในชุมชน

อยางย่ังยืน 

6. ประเมินสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ

ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นจาก

การใชพืชสมุนไพร และการ

เผยแพรองคความรูจากงานวิจัย

สูสังคมและชุมชน ตลอดจน ผูมี

สวนเกี่ยวของเพ่ือนำเอาองค

ความรูดังกลาวไปประยุกตใชใน

การทำธุรกิจ 

16 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตระบบ

สารสนเทศสมุนไพร

ไทยใกลตัวเพ่ือการ

  120,000 120,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตระบบ

สารสนเทศสมุนไพรไทย

ใกลตัวเพ่ือการดูแล

ระยะท่ี 1 สำรวจและเก็บขอมูล

สมุนไพรไทยใกลตัว 

ศึกษาและรวบรวมขอมูลการ

วิจัยภายใตกรอบทฤษฎีและ

อ.ภัทราพร 

พรหมคำตัน 

คณะ

วิทยาศาสตร

F2A4 

F2A5 
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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 

ดูแลสุขภาพและ

รักษาโรค 

สุขภาพและรักษาโรค 

2. เพ่ือจัดทำคูมือการใช

งานการพัฒนา

โปรแกรมประยุกต

ระบบสารสนเทศ

สมุนไพรไทยใกลตัวเพ่ือ

การดูแลสุขภาพและ

รักษาโรค 

3. เพ่ือประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของการ

พัฒนาการพัฒนา

โปรแกรมประยุกต

ระบบสารสนเทศ

สมุนไพรไทยใกลตัวเพ่ือ

การดูแลสุขภาพและ

รักษาโรค 

แนวคดิ เพ่ือนำมาใชเปนหลักใน

การศึกษาวิเคราะห สังเคราะห

ขอมูลและสรางเครื่องมือการ

วิจัย 

ระยะท่ี 2 วิเคราะหและ

ออกแบบระบบสารสนเทศ

สมุนไพรไทยใกลตัวเพ่ือการดูแล

สุขภาพและรักษาโรค 

ระยะท่ี 3 พัฒนาระบบ

สารสนเทศสมุนไพรไทยใกลตัว

เพ่ือการดูแลสุขภาพและรักษา

โรค 

ระยะท่ี 4 ติดต้ังและทดลองใช

งานโปรแกรมประยุกตระบบ

สารสนเทศสมุนไพรไทยใกลตัว

เพ่ือการดูแลสุขภาพและรักษา

โรค 

และเทคโนโลยี 

17 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การพัฒนาระบบ

สารสนเทศพืช

สมุนไพรทองถิ่น

รวมกับคิวอารโคต 

เพ่ือสงเสริมการ

  200,600 200,600 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ใน

การดำเนินงานโครงการ

1. สรุปผลการดำเนินงานใน

ภาพรวมท้ังหมด 

2. ความหนาการดำเนินงานใน

แตละกิจกรรม 

 

ผศ.ดร.อรนุช 

พันโท 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

F2A4 

F2A5 

F3A8 
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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 

เรียนรูเกี่ยวกับ

สรรพคุณสมุนไพร

ทองถิ่น กรณีศึกษา

เทศบาลเมืองแกน

พัฒนา อ.แมแตง จ.

เชียงใหม 

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบ

สารสนเทศดานพืช

สมุนไพรทองถิ่นรวมกับ

คิวอารโคด เพ่ือสงเสริม

การเรียนรูเกี่ยวกับ

สรรพคุณสมุนไพร

ทองถิ่น กรณีศึกษา

เทศบาลเมืองแกน

พัฒนา อ.แมแตง จ.

เชียงใหม  

3. เพ่ือเปนตนแบบท่ี

นำไปใชไดจริงสำหรับ

การจัดการความรู

เกี่ยวกับสรรพคุณ

สมุนไพรทองถิ่น โดย

เนนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

18 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การประยุกตใช

เทคโนโลยีโลก

เสมือนผสานโลกจริง 

เพ่ือนำเสนอขอมูล

  150,000 150,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีใน

การดำเนินงานของโครงการวิจัย

จะเริ่มจากการสำรวจและเก็บ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพรรณไม 

ในเสนทางศึกษาธรรมชาติน้ำตก

อ.พรวนา รัตน

ชุโชค 

คณะ

วิทยาศาสตร

F2A4 

F3A8 
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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 

พรรณไม ในพ้ืนท่ี

เสนทางศึกษา

ธรรมชาติอุทยาน

แหงชาติดอยสุเทพ-

ปุย 

การดำเนินงานโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

2. เพ่ือศึกษาและ

รวบรวมพรรณไม

บริเวณเสนทางศึกษา

ธรรมชาติอุทยาน

แหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 

3. เพ่ือประยุกตใช

เทคโนโลยีโลกเสมือน

ผสานโลกจริงแสดง

ขอมูลพรรณไม 

มณฑาธาร อุทยานแหงชาติดอย

สุเทพ-ปุย ขั้นตอนการ

ดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ได

แบงเปน ขั้นตอนดังนี ้

ระยะท่ี 1 ศึกษา สรางความ

เขาใจ และความรวมมืดในการ

เก็บขอมูลพรรณไม 

ระยะท่ี 2 วิเคราะหและ

ออกแบบระบบ 

ระยะท่ี 3 พัฒนาระบบ

สารสนเทศพรรณไม และพัฒนา

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลก

จริง 

ระยะท่ี 4 ติดตั้งและทดลองใช

งานระบบอยูในระหวาง

ดำเนินงาน 

ระยะท่ี 5 ประเมินระบบ 

สรุปผลการศึกษาและการ

รายงานผล  

อยูในระหวางดำเนินงาน 

และเทคโนโลยี 

  รวม 18 โครงการ   5,584,900 4,204,663.96      
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

พัฒนาระบบ

ฐานความรูดาน

หญาเปนยาจาก

ภูมิปญญาทองถิ่น

เพ่ือสงเสริม

สุขภาพของชุมชน

ในจังหวัด

เชียงใหม 

  219,000 207,900 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือการสนอง

พระราชดำริในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

(อพ.สธ.) ในงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นในดาน

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการใชประโยชน

อยางย่ังยืน 

2. เพ่ือศึกษาองคความรู

สมุนไพรหญาเปนยาจากภูมิ

ปญญาทองถิ่น  

3. เพ่ือพัฒนาระบบ

ฐานความรูสมุนไพรหญา

เปนยาจากภูมิปญญา

ทองถิ่น 

4. เพ่ือถายทอดฐานความรู

สมุนไพรหญาเปนยาจาก

ภูมิปญญาทองถิ่น 

กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาองค

ความรูสมุนไพรหญาเปนยา

จากภูมิปญญาทองถิ่น   

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนา

ฐานความรูสมุนไพรหญา

เปนยาจากภูมิปญญา

ทองถิ่น 

กิจกรรมท่ี 3 ถายทอด

ฐานความรูสมุนไพรหญา

เปนยาจากภูมิปญญา

ทองถิ่นกำลังอยูในระหวาง

ดำเนินการ 

ผศ.ดร.ชนินทร 

มหัทธนชัย 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

F2A4 

F2A5 

F3A8 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

การพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลในการ

  250,000 213,400 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือการสนอง

พระราชดำริในการอนุรักษ

กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาขอมูล

การใชประโยชนจากพืช

ดร.บุษราภรณ

มหัทธนชัย 

F2A5 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เชียงใหม ใชประโยชนจาก

พืชทองถิ่นเพ่ือ

การยอมสี

ธรรมชาติภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

(อพ.สธ.) ในงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นในดาน

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการใชประโยชน

อยางย่ังยืน 

2. เพ่ือศึกษาขอมูลการใช

ประโยชนจากพืชทองถิ่นใน

การยอมสีธรรมชาติจากภูมิ

ปญญาทองถิ่น  

3.  เพ่ือพัฒนาฐานขอมูล

การใชประโยชนจากพืช

ทองถิ่นในการยอมสี

ธรรมชาติ 

4. เพ่ือถายทอดองคความรู

การใชประโยชนจากพืช

ทองถิ่นในการยอมสี

ธรรมชาต ิ

ทองถิ่นในการยอมสี

ธรรมชาติจากภูมิปญญา

ทองถิ่นกิจกรรมท่ี 2 พัฒนา

ฐานขอมูลการใชประโยชน

จากพืชทองถิ่นในการยอมสี

ธรรมชาติ 

กิจกรรมท่ี 3 ถายทอดองค

ความรูการใชประโยชนจาก

พืชทองถิ่นในการยอมสี

ธรรมชาติกำลังอยูใน

ระหวางดำเนินการ 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเมล็ด

พันธุผักพ้ืนบาน 

  220,000 220,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1.  เพ่ือสนองพระราชดำริ

ในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 

1. ไดขอมูลเมล็ดพันธุผัก

พ้ืนบานเกี่ยวกับชนิด วิธี

ปลูก วิธีการเก็บเมล็ดพันธุ 

อ.ศิริกรณกันขัต์ิ 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ในพ้ืนท่ีตำบลสะ

ลวง อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

(อพ.สธ.) ในกรอบการใช

ประโยชน กิจกรรมศูนย

ขอมูลทรัพยากรพันธุผัก

พ้ืนบาน ในพ้ืนท่ีตำบลสะ

ลวง อำเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม 

2. เพ่ือศึกษาชนิดของพันธุ

ผักพ้ืนบาน 

3. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูล

พันธุผักพ้ืนบาน 

4. เพ่ือฟนฟูและอนุรักษ

พันธุผักพ้ืนบาน 

ฯลฯ 

2. ไดผังงานการไหลขอมูล  

ฐานขอมูลเมล็ดพันธุผัก

พ้ืนบานรูปแบบของเว็บไซต 

รูปแบบรายงาน 

3. ไดวิธีการฟนฟูและ

อนุรักษภูมิปญญาการเก็บ

และพัฒนาเมล็ดพันธุผัก

พ้ืนบาน 

4. ไดรูปเลมรายงานฉบับ

สมบูรณ 

4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การพัฒนาระบบ

สำหรับจัดเก็บ

ขอมูลการดำเนิน

กิจกรรมของ 

อพ.สธ.

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหมผาน

ทางเว็บไซตและ

บนอุปกรณ เค

ลี่อนท่ี 

  150,000 78,900 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2. พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการการดำเนินกิจกรรม

ของ อพ.สธ.มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม ผานทาง

เว็บไซต และบนอุปกรณ

เคลื่อนท่ี 

สำนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

ไดทำการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือบริหาร

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม 

อ.อำนาจ โกวรรณ 

สำนักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา 

F2A5 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ

ในจากผูใชงานระบบการ

บริหารจัดการการดำเนิน

กิจกรรมของ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ผานทางเว็บไซต

และบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

  รวม 4 โครงการ   839,000 720,200      
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรพัยากร   

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

ผลการดำเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

พิพิธภัณฑอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม 

  500,000 - งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริในการ

อนุรักษทรัพยากรอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)  

2. เพ่ือรวบรวมองค

ความรูจากกิจกรรม

โครงการ อพ.สธ. ท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมดำเนิน

โครงการในป พ.ศ. 

2559 – 2560 

3. เพ่ือพัฒนา

พิพิธภัณฑ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1. รวบรวมองคความรู ขอมูลการ

ดำเนินงานโครงการอพ.สธ. ท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ดำเนินโครงการในป พ.ศ. 2559 

– 2560 ใน 3 หัวขอ ไดแก ตน

รักใหญ เม่ียง และ ถั่วลายเสือ 

1.1 รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ โดย

การศึกษาขอมูลโครงการอพ.สธ. 

ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ดำเนินโครงการในป พ.ศ. 2559 

– 2560 ท้ัง 3 หัวขอ จากเว็บไซต 

https://www.anurak.cmru.ac

.th/ 

1.2 รวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดย

การสัมภาษณผูรับผิดชอบ

โครงการท่ีดำเนินการในป 2559 

– 2560  

2. วิเคราะหและจัดหมวดหมูองค

ความรู อพสธ. มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม  

3. ออกแบบพิพิธภัณฑอพสธ.

ผศ.ดร. สุทธินันท 

ชื่นชม 

ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ 

นางสาวฐิติกา 

อาษากิจ

สำนักหอสมุด 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

ผลการดำเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

4. จัดต้ังพิพิธภัณฑ อพ.สธ. เพ่ือ

จัดแสดงและนำเสนอองคความรู 

  รวม 1 โครงการ   500,000 -      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การสงเสริมการ

ปลกูและการแปร

รูปพืชสมุนไพร

ตามภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยชุมชน

มีสวนรวม เพ่ือ

การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน

และการใช

ประโยชนอยาง

ย่ังยืน 

  200,000 187,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

2. เพ่ือสำรวจพืชสมุนไพร

ทองถิ่น ในชุมชนบาน

เหมืองผา ตำบลริมเหนือ 

อำเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม 

3. เพ่ือสงเสริมใหคนใน

ชุมชนรวมกันจัดทำแปลง

ปลกูและอนุรักษพันธุพืช

สมุนไพรในชุมชนทองถิ่น

ไวไมใหสูญพันธุ โดยจัดให

เปนแหลงเรียนรู

คุณลักษณะพืชสมุนไพร 

ประโยชนและสรรพคุณ

จากพืชสมุนไพรในทองถิ่น

จากการสำรวจพืชสมุนไพรและ

การใชประโยชนจากพืช

สมุนไพรในเขตพ้ืนท่ีชุมชนบาน

เหมืองผาตำบลริมเหนืออำเภอ

แมริม จังหวัดเชียงใหม เริ่มตั้ง

แตงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 

ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563 

โดยสอบถามจากหมอยา

พ้ืนบาน ผูรูและชาวบานท่ัวไปท่ี

มีความรูเกี่ยวกับสมุนไพรตางๆ 

โดยสอบถามชื่อทองถิ่น 

สรรพคุณ สวนของพืชท่ีใชเปน

สมุนไพร และวิธีการใช และ

นำมาศึกษาตรวจสอบชื่อ

วิทยาศาสตรโดยใชเอกสารทาง

พฤกษศาสตร พบวา ในเขต

พ้ืนท่ีชุมชนบานเหมืองผาตำบล

ริมเหนืออำเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม มีพืชสมุนไพรท่ีใช

รักษาโรคท้ังหมด 183 ชนิด จัด

อยูใน 71 วงศ 141 สกุล ซ่ึง

อ.กิติยาภรณอินธิ

ปก 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

 

F1A2 

F3A8 
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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 

เพ่ือเผยแพร และสืบสาน

งานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนว

พระราชดำริฯ 

4. เพ่ือสงเสริมการแปรรูป

พืชสมุนไพรใหเปนสินคา

ของชุมชนบานเหมืองผา 

ตำบลริมเหนือ อำเภอแม

ริม จังหวัดเชียงใหม 

สำรวจโดยรอบหมูบาน ปลูก

ตามสวนครัวและในพ้ืนท่ีเกษตร 

จากนั้นไดมีการคดัเลือกพ้ืนท่ี

สวนบุคคลของสมาชิกกลุมหรือ

ชาวบานในชุมชนท่ีมีความสมัคร

ใจ มีศักยภาพ และสามารถเปน

วิทยากรแนะนำถายทอดความรู

ใหแกสมาชิกและบุคคลท่ัวไปได  

เพ่ือใหชาวบานในชุมชนรวมกัน

ปลูกดูแลรักษา ขนาดพ้ืนท่ี 100 

ตารางเมตร ท่ีอยูใกลท่ีทำการ

กลุมหรือใกลแหลงชุมชน ชนิด

พืชสมุนไพรท่ีปลูกในสวนเรียนรู 

ท้ังหมดจำนวน 78 ชนิด ไดแก  

สมุนไพรท่ีใชดูแลสุขภาพในงาน

สาธารณสุขมูลฐาน ซ่ึงสามารถ

นำมาใชงายในครัวเรือนทดแทน

ยาสามัญประจำบาน ท้ังยา

ภายนอก/ภายใน ใชรักษา

อาการเบื้องตน ดูแลสุขภาพ

ท่ัวไป, สมุนไพรท่ีใชเปนอาหาร, 

สมุนไพรในทองถิ่นท่ีไดจากการ
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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 

สำรวจพืชในชุมชนและมีองค

ความรูในการใชประโยชน และ

สมุนไพรท่ีใชในการปองกัน

กำจัดศัตรูพืช โดยการปลูก

คำนึงถึงรูปแบบของสวนให

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เลือก

พ้ืนท่ีมีน้ำสามารถดูแลรักษาได

งาย มีรมเงาไมเดิมอยู มีไมจัด

สวน ท้ังสมุนไพรยืนตนและ

ลมลุก มีการจัดทำปายสวน

เรียนรู ปายชื่อและสรรพคุณ

สมุนไพร เพ่ือประชาสัมพันธให

บุคคลท่ัวไปไดรับทราบและเขา

มาเรียนรู และในอนาคตจะผลิต

และกระจายพันธุสมุนไพรใน

สวน ใหเปนแหลงผลิตตนพันธุ/

เมล็ดพันธุสมุนไพร โดยหาความ

ตองการของชุมชน  และ

วางแผนการผลิต กำหนด

หลักเกณฑและวิธีการของกลุม

ในการกระจายและหรือ

จำหนายตนพันธุ/เมล็ดพันธุ
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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 

ใหแกชาวบานในชุมชนเพ่ือ

นำไปปลกูและใชประโยชนใน

พ้ืนท่ีครัวเรือนของตนเอง ให

เกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยน 

และสามารถพัฒนาเปนแหลง

ผลิตพันธุสมุนไพรบางชนิดท่ีมี

ศักยภาพเพ่ือการคาได ขณะนี้

การดำเนินโครงการอยูระหวาง

การทดลองใชงานและพัฒนา

สวนเรียนรูสมุนไพร ซ่ึงเม่ือผาน

การทดลองใชงานและปรับปรุง

พัฒนาสวนสมุนไพรท่ีพรอมใช

งานจึงจะดำเนินการจัดกิจกรรม

เผยแพรองคความรูสูชุมชน

ตอไป 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

โครงการอนุรักษ

สืบสานและการใช

ประโยชนจากตน

ลานตนหมาก 

  130,500 60,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือใหคณาจารย 

บุคลากร นักศึกษา และ

ผูสนใจท่ัวไปเกิดความ

ตระหนักรูถึง

คุณประโยชนของตนลาน  

2. เพ่ือสนับสนุนสงเสริม

ใหพระสงฆ คณาจารย 

อยูระหวางการดำเนินโครงการ อ.สิริพร คืนมาเมือง 

สำนกัศลิปะและ

วัฒนธรรม 

F3A8 

F2A5 
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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 

บุคลากร นักศึกษา และ

ชาวบานในชุมชน มีสวน

รวมในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชตนลาน  

3. เพ่ือเก็บรวบรวม

ฐานขอมูลดิจิทัลตนลานท่ี

ปลูกและเจริญเติบโตใน

พ้ืนท่ี 16 ตำบลของ

อำเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม   

4. เพ่ือสนับสนุนสงเสริม

ใหคณาจารย บุคลากร 

นักศึกษา และผูสนใจ

ท่ัวไปสามารถเขาถึงขอมูล

จำนวนตนลานในพ้ืนท่ี

อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม โดยใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ทันสมัย   

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การถอดบทเรียน

ภูมิปญญาทองถิ่น 

เพ่ืออนุรักษการทำ

  150,000 66,900 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

ดำเนินการเปดเวทีเพ่ือให

ชาวนาตำบลปางหมูไดแสดง

ความคิดเห็น โดยรวมกัน 

ดร.คมศิลป 

ประสงคสุข 

วิทยาลัย
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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 

นาขาวอินทรียของ

ชาวนาในพ้ืนท่ี

จังหวัด

แมฮองสอน 

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการ

ถอดบทเรียนภูมิปญญา

ทองถิ่น เพ่ืออนุรักษการ

ทำนาขาวอินทรียของ

ชาวนาในพ้ืนท่ีจังหวัด

แมฮองสอน 

3. เพ่ือถอดบทเรียนภูมิ

ปญญาทองถิ่น เพ่ือ

อนุรักษการทำนาขาว

อินทรียของชาวนาในพ้ืนท่ี

จังหวัดแมฮองสอน 

4. เพ่ือเสนอแนะตอการ

สงเสริมและขยายผลการ

ถอดบทเรียนภูมิปญญา

ทองถิ่น เพ่ืออนุรักษการ

ทำนาขาวอินทรียของ

ชาวนาในพ้ืนท่ีจังหวัด

แมฮองสอน 

อภิปรายถึงการท่ีจะพัฒนาการ

ทำนาขาวอินทรียหรือแกปญหา

ท่ีพบและ รวมกันกำหนดกล

ยุทธท่ีจะใชในการ พัฒนา

ชาวนา ดานการทำนาขาว 4 กล

ยุทธ คือ 1) การศึกษาดูงาน 2) 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดาน 

การปลูกขาว การจัดการดินและ

น้ำ การปองกันและจำกัด

ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการ

จัดการหลังการเก็บเกี่ยว 3) 

การมอบหมายงาน โดยการให

เกษตรกรนำความรูท่ีไดจากการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ ไปปฏิบัติ

ในแปลง  สาธิตการทำนาขาว

อินทรียของชุมชน จำนวน 1 ไร 

และ 4) การนิเทศติดตาม เพ่ือ

เปนการกำกับ ติดตามและ ให

คำปรึกษาดานการปฏิบัติการทำ

นาขาวอินทรียแกกลุมผูรวมวิจัย

ท้ังรายกลุมและรายบุคคล 

แมฮองสอน 

4 มหาวิทยาลัย การสรางจิตสำนกึ   220,800 136,600 งบประมาณ 1.  เพ่ือศึกษาจิตสำนึกใน ไดดำเนินการกิจกรรมไปแลว ผศ.ดร.สำเนา  
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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 

ราชภัฏ

เชียงใหม 

ในการอนุรักษตน

รักเครื่องเขินภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ผานกระบวนการ

การจัดการเรียนรู

แบบมีสวนรวม 

แผนดิน การอนุรักษตนรักเครื่อง

เขินภูมิปญญาทองถิ่นของ

นักศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมหลังการเขารวม

โครงการ 

2. เพ่ือศึกษาจิตสำนึกใน

การอนุรักษตนรักเครื่อง

เขินภูมิปญญาทองถิ่นของ

นักเรียนโรงเรียนบานสัน

คะยอมหลังการเขารวม

โครงการ 

ดังนี ้

1. วิเคราะหสถานการณของตน

รักเครื่องเขินภูมิปญญาทองถิ่น 

โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ 

หองประชุมคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  ผูเขารวม

ประชุมประกอบดวย ผูบริหาร 

ผูสอน นักศกึษาคณะครุศาสตร  

และผูทรงภูมิปญญาทองถิ่น

เรื่องตนรักใหญ ในวันท่ี 20 

สิงหาคม 2563 

2. ออกแบบเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ณ หองประชุมคณะ

ครุศาสตร ผูเขารวมประชุม

ประกอบดวย ผูสอนและ

นักศึกษาคณะครศุาสตร ในวันท่ี 

22 สิงหาคม 2563 

3. ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลตนรัก

เครื่องเขินภูมิปญญาทองถิ่น 

โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ 

รานประเทืองเครื่องเขิน  

หม่ืนแจม 

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 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

ผูสอน  นักศึกษาคณะครุศาสตร 

และภูมิปญญาทองถิ่นเรื่อง

เครื่องเขิน ในวันท่ี 27 และ 30 

สิงหาคม 2563 

4. จัดทำหนังสือเลมเล็กตนรัก

เครื่องเขินภูมิปญญาทองถิ่น 

โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ 

หอง2231ผูเขารวมประชุม

ประกอบดวย ผูสอนและ

นักศึกษาคณะครศุาสตร ในวันท่ี 

3 และ 10 กันยายน 2563 

5. ตรวจสอบความถูกตอง

ชัดเจนของขอมูล โดยจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ ณ หอง2231  

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

ผูสอน นักศึกษาคณะครุศาสตร 

และครูภูมิปญญาทองถิ่น ใน

วันท่ี 13 กันยายน 2563 

6. จัดพิมพหนังสือเลมเล็ก

เกี่ยวกับตนรักเครื่องเขินภูมิ

ปญญาทองถิ่นและทำการ
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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 

ประเมินคุณภาพของหนังสือ

จากผูเชี่ยวชาญ โดยจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ ณ หอง2231  

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

ผูสอน นักศึกษาคณะครุศาสตร 

และผูทรงคุณวุฒิดานภูมิปญญา

ทองถิ่น ในวันท่ี 14 กันยายน 

2563 

7. จัดอบบรมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำหนังสือในรูปแบบของ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-

book) ณ หอง2231  ผูเขารวม

ประชุมประกอบดวย ผูสอน 

นักศึกษาคณะครศุาสตร ในวันท่ี 

17 และ 19 กันยายน 2563  

5 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การพัฒนาชุดสื่อ

การเรียนรูดานพืช

และภูมิปญญา

ทองถิ่นสำหรับเด็ก

ปฐมวัย ในเขต 

พ้ืนท่ีอำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

  200,000 146,040 งบประมาณ

แผนดิน 

1.เพ่ือศึกษาและ

สังเคราะหขอมูลดานพืช

และภูมิปญญาทองถิ่นใน

เขตพ้ืนท่ีอำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

2.เพ่ือสรางและพัฒนาชุด

สื่อการเรียนรูดานพืชและ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ  

การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรูดาน

พืชและภูมิปญญาทองถิ่น

สำหรับเด็กปฐมวัย ในเขตพ้ืนท่ี

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ท่ี

ดำเนินการแลวประกอบดวย 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นวางแผน 

อ.จันทรา แซลิ่ว 

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 

ภูมิปญญาทองถิ่นสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

3. เพ่ือถายทอดชุดสื่อการ

เรียนรูดานพืชและภูมิ

ปญญาทองถิ่นไปใชจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนในสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัย 

ขั้นท่ี 2 ขั้นการปฏิบัต ิ

ขั้นท่ี 3 ขั้นการสะทอนการ

ปฏิบัติงาน 

ขั้นท่ี 4 กระบวนการถายทอดสู

สถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 

6 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การเสริมสราง

ศักยภาพและ

จิตสำนึกในการ

อนุรักษทรัพยากร

ในทองถิ่นของผูนำ

ชุมชน ตำบลสะ

ลวงและตำบล

ข้ีเหล็ก อำเภอแม

ริม จังหวัด

เชียงใหม 

  200,000 - 

 

งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในการ

ดำเนินงาน           

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ 

2. เพ่ือศึกษาและ

สังเคราะหศักยภาพ

พ้ืนฐานในการอนุรักษ

ทรัพยากรในทองถิ่นของ

ผูนำชุมชน ตำบลสะลวง

และตำบลขี้เหล็ก อำเภอ

แมริม จังหวัดเชียงใหม 

1. ประสานงานกับองคการ

บริหารสวนตำบลสะลวง  และ

เทศบาลตำบลขี้เหล็กเพ่ือขอลง

พ้ืนท่ีดำเนินการวิจัย 

2. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

3. วางแผนการดำเนินการวิจัย

รวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพ้ืนท่ี 

จากสถานการณ  โควิท 19 ท่ี

ผานมานักวิจัยไดรับการรองขอ

จาก องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและ  โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบล ใหงดการ

ดร.จตุพร เสถียรคง 

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
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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 

3. เพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพ และสราง

จิตสำนึกใหกับผูนำชุมชน

ตำบลสะลวงและตำบล

ขี้เหล็ก อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

4. เพ่ือถอดบทเรียนและ

การสรางองคความรูการ

อนุรักษทรัพยากรทองถิ่น

ของผูนำชุมชน 

5.เพ่ือสรางเครือขายแนว

รวมกับผูนำชุมชนและ

ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี

อ่ืนๆทำใหมีจิตสำนึกและ

ความตระหนักในการ

อนุรักษทรัพยากรใน

ทองถิ่น 

จัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมกัน  

ดังนั้นจึงยังไมสามารถ

ดำเนินการวิจัยภาคสนามได   

7 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

โครงการสงเสริม

การดำเนินงาน

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนและการ

ดำเนินงานสำรวจ

  600,000 524,766 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในการ

ดำเนินงาน 

โครงการสงเสริมการดำเนินงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและ

การดำเนินงานสำรวจและจัดทำ

ฐานทรัพยากรทองถิ่น ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 ไดจัด

ศูนยประสานงาน 

อพ.สธ 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม 
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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 

และจัดทำฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช  

2. เพ่ือศึกษาสำรวจขอมูล

เกี่ยวกับชุมชนและฐาน

ทรัพยากรในทองถิ่น  

3. เพ่ือสรางเครือขายและ

ภาคีในการดำเนินงาน

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนและจัดทำฐาน

ทรัพยากร 

กิจกรรมเพ่ือสนองพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางภาคี

เครือขายงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนและงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่น และใหความรู ความ

เขาใจ แนวทางการดำเนินงาน

ตามนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย

ของโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ ใหแกบุคลากรของ

หนวยงานท่ีรวมสนอง

พระราชดำริ โดยไดดำเนิน

กิจกรรมตางๆ 

8 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

จัดการอบรม

สัมนาเชิง

ปฏิบัติการ

ดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียนใหแก

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 

ท่ีจะออกฝก

  210,800 210,800 งบประมาณ

แผนดิน 

1 เพ่ือสนองพระราชดำริ

ในการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)  

2. เพ่ือสนับสนุนให

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เปนมหาวิทยาลัยแกนนำในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชและความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิตอยาง

งายท่ีสามารถดำเนินการได

ภายในโรงเรียน และเปนแหลง

เผยแพรการเรียนรูการอนุรักษ

อยางย่ังยืน ตามภารกิจกิจกรรม

อ.อภิสิทธิ์  ชัยมัง 

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 

ประสบการณ

วิชาชีพคร ู

โรงเรียนรวมสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. ใน

งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน  

3. เพ่ือใหหนวยงานท่ีจะ

รวมสนองพระราชดำริ 

รับทราบแนวทางการ

ดำเนินโครงการ อพ.สธ. 

การอนุรักษฐานทรัพยากร

ทองถิ่นกิจกรรมการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) รวมท้ังการสราง

เครือขายชุมชนและเยาวชนใน

โรงเรียน 

9 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

สรางจิตสำนึกใน

การอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

ทรัพยากรธรรมชา

ติ รักษาวัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทย

ใหกับนักเรียนครู

และบุคลากร 

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม 

  150,000 38,110 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือทำงานสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ในการ

พัฒนานักเรียน บุคลากร

โรงเรียนสาธิตฯ ใหเขาใจ

ถึงความสำคัญและ

ประโยชนของทรัพยากร 

รูจักหวงแหน รูจักการ

นำไปใชอยางย่ังยืนผาน

งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

โครงการ สรางจติสำนึกในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทยใหกับ

นักเรียน ครูและบุคลากร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม มีวัตถุประสงคท้ัง 

3 ขอ 7 ตัวชี้วัด ไดรับจัดสรร

งบประมาณ 150,000 บาท 

การดำเนินการขับเคลื่อน

โครงการเพ่ือตอบสนอง

วัตถุประสงคและตัวชี้วัด 

ประกอบดวย 4 กิจกรรม 

1) พัฒนาครูโรงเรียนสาธิตผาน 

ดร.กฤษฎา บุญชม 

โรงเรียนสาธิต

มหาราชภัฏ

เชียงใหม 
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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. เพ่ือพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนท่ี

บูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

และงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่น 

3. เพ่ือสรางสังคมการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

ในการการจัดการเรียน

การสอนท่ีบูรณาการงาน

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนและงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นกับ ครู

ตำรวจตระเวนชายแดน 

ครูในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหมและแมฮองสอน 

กระบวนการ PLC Workshop 

and Mentoring เพ่ือใหไดแผน

จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณา

การศาสตรพระราชา (หลักสูตร

แกนกลาง+สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนและงานฐาน 

ทรัพยากรทองถิ่น+ศาสตร

พระราชา) 

2) จัดการเรียนการสอนตาม

แผนท่ี พัฒนาใหกับนักเรียนใน

ภาคเรียนท่ี 1/63 ประเมินและ

ปรับปรุง 

3) การเก็บขอมูลฐานทรัพยากร

ทองถ่ิน เทอมท่ี 1/2563 

4) กิจกรรม พัฒนาครู/ครู

ตำรวจตระเวนชายแดน พ้ืนท่ี

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม ผานกระบวนการ 

PLC Workshop Coaching 

and Mentoring จากผลการ

ดำเนินการในขอ 1 และ 2 

10 มหาวิทยาลัย โครงการถายทอด   225,000 225,000 งบประมาณ 1. เพ่ือสนองพระราชดำริ ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ศูนยประสานงาน  
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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 

ราชภัฏ

เชียงใหม 

ผลงานโครงการ

อนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม

ประจำป 2563”  

สูการนำไปใช

ประโยชน 

แผนดิน สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในการ

ดำเนินงานโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

2. เพ่ือถายทอดผลงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม สูการนำไปใช

ประเทศแกประชาชน

ท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ไดเขารวมประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 

ชาวบานไทยไดประโยชน ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน ศูนยหนองระเวียง 

อำเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ระหวางวันท่ี 29 

พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 

2562 ซ่ึงไดจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธและถายทอด

องคความรูภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพ่ือให

ประชาชนท่ัวไปไดตระหนักถึง

การอนุรักษพันธุกรรมพืช 

สภาพแวดลอม รักษาอัตลักษณ 

รวมท้ังวิถีชีวิตในชุมชน และเพ่ือ

ไดนำแนวคิดหรือกิจกรรมจาก

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ

อพ.สธ 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม 
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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 

ภายใตโครงการ อพ.สธ. ไปใช

ประโยชนในการดำรงชีวิต และ

เกิดความสำนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณขององค

พระมหากษัตริยท่ีมีตอปวงชน

ไทยและเพ่ือใหการดำเนินงาน

สนองพระราชดำริฯ ดำเนินไป

อยางถูกตอง จึงไดมีการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ

แผนโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 

ปท่ี 7 ระหวางวันท่ี 13 – 14 

มกราคม 2563 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากร

และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม ไดมีความรู 

ความเขาใจ แนวทางการ

ดำเนินงานภายใตโครงการ 

อพ.สธ. ไดมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูแผนการดำเนินงานท่ีจะ

เปนประโยชน ถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ ทำใหเกิดการ

ขับเคลื่อนงานวิจยัและบริการ
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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 

วิชาการตามกรอบการ

ดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ. 

ตอไป 

11 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

โครงการติดตาม

และประเมินผล

ผลงานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ประจำป 2563 ใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม 

  367,500 239,500 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในการ

ดำเนินงาน 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช  

2. เพ่ือติดตามและ

ประเมินผลงานวิจัยและ

บริการวิชาการภายใต

งบประมาณโครงการ 

อพ.สธ.ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

3. เพ่ือประมวลความรู 

และผลลัพธของโครงการ 

จากกระบวนการ

สังเคราะหขอมูลภายใต

การขับเคลื่อนโครงการ  

4.เพ่ือประชาสัมพันธ

1. ประชุมปฏิบัติการชี้แจง

วัตถุประสงคของผูรับผิดชอบ

โครงการและสรางความเขาใจ

รายละเอียดการดำเนินงาน 

หรือประชุมอ่ืนๆ ฯลฯ 

2. ติดตามโครงการ ตามตัวชี้วัด

และเก็บรวบรวมองคความรู

ระหวางกระบวนการดำเนินงาน 

เพ่ือจดัทำรายงาน ฯลฯ 

3. การประเมินการรับรู ตอผล

การดำเนินงานตามโครงการ 

ตามตัวชี้วัดของโครงการ 

4. ติดตามและประเมินผล 

ศูนยประสานงาน 

อพ.สธ 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม 
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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 

ผลลัพธของโครงการฯ แก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และ

จัดการสื่อประชาสัมพันธ

สำหรับเผยแพรแก

ประชาชนท่ัวไป 

12 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงใหม 

การประชุมวิชาการ 

อพ.สธ. และ

นิทรรศการ

ทรัพยากรไทย 

  450,000 450,000 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือนำเสนอผลงาน

โครงการ อพ.สธ. ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ไดเขารวมจัดนิทรรศการและ

เขารวมประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 

ชาวบานไทยไดประโยชน ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน   ศูนยหนองระเวียง 

อำเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ระหวางวันท่ี 29 

พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 

2562 โดยไดนำผลงานและงาน

สนองพระราชดำริฯ ท่ีไดรับการ

จัดสรรงบประมาณจากโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ศูนยประสานงาน

โครงการ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม 
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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 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประกอบไปดวย หองเรียน

ธรรมชาติ และหองปฏิบัติการ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ืออยางงาย 

ไปเผยแพรและประชาสัมพันธ 

เพ่ือท่ีจะเปนตนแบบการวิจัย

และบริการวิชาการอันจะ

นำไปสูการถายทอดองคความรู

สูชุมชนหรือประชาชนท่ีรวม

สนองพระราชดำริฯ 

หองเรียนธรรมชาติ ไดนำเสนอ

การเรียนรูและการจัดการ

ทรัพยากรชุมชน ดิน น้ำ ปา 

อากาศเพ่ืออนุรักษชีวิตท่ีย่ังยืน 

เชน วิธีการหาคาออกซิเจนใน

น้ำอยางงาย การจำแนกชนิด

สาหรายในน้ำเพ่ือประเมิน

สภาพแวดลอมโดยใชสาหราย

ขนาดใหญหรือจากแมลงน้ำ 

การจำแนกชนิดของนกในชุมชน

เพ่ือศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพนก และความสำคัญของ
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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 

การจัดทำฝายกั้นน้ำท่ีมีผลตอ

ธรรมชาติ เปนตน 

ในสวนของหองปฏิบัติการการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ืออยางงาย มี

ผูใหความสนใจเปนจำนวนมาก 

ซ่ึงไดมีการเรียนการสอนใหกับ

นักเรียน นักศึกษา และ

บุคลากรหนวยงานสนอง

พระราชดำริฯ ท่ีเขารวมงาน 

โดยใหฝกปฏิบัติการเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือจากชิ้นสวนของพืชท่ี

สนใจ เพ่ือท่ีจะนำไปตอยอด

ขยายองคความรูการขยายพันธ

พืชใหแกโรงเรียน หรือ

ประชาชนในทองถิ่น 

  รวม 12 โครงการ   3,104,600 2,284,716      

 


