ผลการดําเนินงานของหนว ยงานที่รว มสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2560 (อพ.สธ. – มร.ชม.)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพ ยากร
หนวยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้
ลําดับ
1

หนว ยงาน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

ชื่อโครงการ
1.การสํารวจพันธุรัก
ใหญและการใช
ประโยชนรักใหญใน
พื้นที่ศูนยแมริม

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี


งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

50,000

งบประมาณ
แผนดิน

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เกีย่ วกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
2. เพื่อศึกษา
รวบรวมพันธุรัก
ใหญและการใช
ประโยชนในเขต
รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม

50,000

~1~

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. ได ส นอ งพ ระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พ ระเท พ คณะวิทยาศาสตรและ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
การอนุรักษทรัพยากร
ผศ.สุรศักดิ์ นุมมีศรี
2. ลักษณะสังคมตนรัก ในพื้นที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม สํารวจพบใน
พื้นที่จํานวน 1 พันธุ ระบุไดเปน รักใหญ
(Gluta usitata) มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 826 ตน
ตนรักใหญที่มีจํานวนชนิดมากที่สุด ไดแก ตน
รักใหญที่มีขนาดเสนรอบวงนอยกวา 5
เซนติเมตร มีจํานวน 380 ตน รองลงมาคือ ตน
รักใหญที่มีขนาดเสนรอบวง 26–30 เซนติเมตร
, ตนรักใหญที่มีขนาดเสนรอบวง 21-25
เซนติเมตร และขนาดเสนรอบวง 31-35
เซนติเมตร ซึ่งมีจํานวน 56,51 และ 41 ตน
ตามลําดับ และที่สํารวจไมพบตนรักใหญเลยก็
คือในชวงเสนรอบวงที่ 91-95 เซนติเมตร ตน
รักใหญมีรูปแบบการกระจายพันธุแบบสุม
(random dispersion pattern) และแบบ
สม่ําเสมอ (regular dispersion pattern)
ตามลําดับ
จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณาความ
หนาแนนของตนรักทั้งหมดในแตละแปลงสุม
ตัวอยาง พบวา ความหนาแนนเฉลี่ยของแตละ
แปลงมีคาระหวาง 0.034-0.074 ตน/ตร.ม.

หมายเหตุ

ลําดับ

2

หนว ยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

ชื่อโครงการ

2. การกระจาย ความ
หลากหลาย
นิเวศวิทยาและการใช
ประโยชนของ
สาหรายขนาดใหญใน
จังหวัดเชียงใหม

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี



งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

382,000

382,000

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผนดิน

~2~

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ
(อพ.สธ) ในงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ทางดาน

ผลการดําเนินงาน
แปลงที่ 2 มีจํานวนตนเฉลี่ยของพรรณไมตอ
พื้นที่สูงที่สุดคือ 0.074 ตน/ตร.ม. สวนแปลงที่
มีจํานวนตนเฉลี่ยของพรรณไมตอพื้นที่นอย
ที่สุด ไดแก แปลงที่ 3 ที่มีคาความหนาแนน
เฉลี่ยเทากับ 0.034 ตน/ตร. ม.
นอกจากนี้ยัง พบวา พื้นทีป่ าบริเวณ
ดังกลาวเปนเต็ง-รัง ขนาดใหญ มีความสมบูรณ
ของสิ่งมีชีวิตสูง โดยพบพรรณไมยืนตน ทั้งสิ้น
9 วงศ 14 ชนิด คือ Guttiferae (มะดะหลวง),
Flacourtiaceae (ตะขบปา),
Dipterocarpaceae (ยางเหียง, พลวง, รัง/เปา
, เต็ง/แงะ), Burseraceae (มะกอกเกลือ้ น),
Sapindaceae (ลําไยปา), Anacardiaceae
(รักใหญ). Rosaceae (มะพอก), Lythraceae
(อินทนิลบก), Euphorbiaceae (เหมือดโลด,
มะขามปอม) จากการวางแปลงสํารวจพรรณไม
พบวาชนิดพรรณไมที่มีคาดัชนีความสําคัญ
สูงสุด คือ พลวง รองลงมา คือ รัง/เปา ซึ่ง
พลวงถือวาเปนพรรณไมหลักที่พบไดในปาเต็ง
รัง ที่มีพื้นที่ไมลาดชันมากนัก
1. ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกีย่ วกับ
การอนุรักษทรัพยากร
2. ไดทําการสํารวจสาหรายขนาดใหญในแหลง
น้ําของจังหวัดเชียงใหม และนําขอมูลที่ไดมา
สรางเปนดัชนีบงชี้สภาพแวดลอม โดยไดศึกษา
ในพื้นที่ทั้งหมด 7 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม
26 จุดเก็บตัวอยาง ระหวางเดือน กุมภาพันธ
2559 – พฤศจิกายน 2559 พบสาหรายขนาด

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
อ.ดร.ทัตพร
คุณประดิษฐ

หมายเหตุ

ลําดับ

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และความหลาก
ลายทางชีวภาพ
2. ศึกษาความ
หลากหลาย และ
เก็บรวบรวม
ขอมูลสายพันธุ
ของสาหราย
ขนาดใหญใน
แหลงน้ําตาง ๆ
ของจังหวัด
เชียงใหม
3. เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ
ของการกระจาย
ตัวของสาหราย
ขนาดใหญ กับ
สภาพนิเวศของ
แหลงน้ํา และ
นํามาใชในการ
ดัชนีบงชี้
สภาพแวดลอม
และการ
ประยุกตใชใน
ดานอื่น ๆ โดยใช
สาหรายขนาด
ใหญ

~3~

ผลการดําเนินงาน
ใหญทั้งหมด 4 ดิวิชัน 20 จีนัส 33 สปซสี  โดย
พบสาหราย Division Chlorophyta 45%
รองลงมาคือ Division Cyanophyta 27%
Division Rhodophyta 23% และ
Charophyta 5% ตามลําดับ โดยสาหราย
Division Chlorophyta มีการกระจายตัวใน
ทุกจุดเก็บตัวอยางมากที่สุด พบในจุดเก็บ 18
จุดจากทั้งหมด 26 จุดเก็บตัวอยาง โดยมี
สาหรายสกุล Spirogyra sp., Rhizoclonium
sp., Cladophora sp., Phormidium sp.,
Compsopogon sp. และ Audouinella sp.
พบกระจายตัวอยูทวั่ ไปในแหลงน้ําของจังหวัด
เชียงใหม บริเวณจุดเก็บฝายวังไฮ อําเภอเชียง
ดาว มีความหลากชนิดของสาหรายขนาดใหญ
มากที่สุด พบทั้งหมด 7 สกุล 8 สปซีส คือ
Microspora sp., Spirogyra sp.,
Tetraspora sp., Tetraspora cylindrical,
Lyngbya sp., Chaetophora elegans,
Stigeoclonium flagelliforum และ
Phormidium formosum โดยจุดเก็บ
ดังกลาวมีลักษณะพื้นทองน้ําเปนกรวด และ
กอนหินขนาดใหญ ความเร็วของกระแสน้ํา
ปานกลาง ปริมาณสารอาหารนอยถึงปานกลาง
คุณภาพน้ําดีถึงปานกลาง สวนปจจัยที่สง ผลตอ
จํานวนชนิดและการกระจายตัวของสาหราย
ขนาดใหญในแหลงน้ํา ประกอบไปดวย คาการ
นําไฟฟา ความขุน ปริมาณของแข็งที่ละลายใน
น้ํา ปริมาณออรโธฟอสเฟต และไนเตรท
ไนโตรเจน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลําดับ

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

โดยสาหรายขนาดใหญ ซึ่งเปนกลุม สิ่งมีชีวิตที่
พบเห็นไดทั่วไป สามารถเจริญไดในสภาพนิเวศ
ของแหลงน้ําหลายๆแบบทีแ่ ตกตางกัน ซึ่ง
สาหรายขนาดใหญแตละชนิดจะมีสภาวะที่
เหมาะสมตอการเจริญแตกตางกัน อีกทัง้ ยังเปน
แหลงอาหาร แหลงวางไข ที่พักอาศัยหลบภัย
ของสัตวน้ําดวยคุณสมบัติขางตนนี้ สาหราย
ขนาดใหญ จึงมีความเหมาะสมในการศึกษา
ความหลากหลาย การกระจายตัว และสามารถ
นํามาสรางเปนดัชนีบงชี้สภาพแวดลอมได
3. จากการศึกษาพบวามีความสัมพันธของการ
กระจายตัวของสาหรายขนาดใหญ กับสภาพ
นิเวศของแหลงน้ําในจังหวัดเชียงใหม และนํา
ขอมูลที่ไดนั้น มาใชเปนฐานขอมูลสําหรับการ
ประยุกตใชใน ดานดัชนีบงชี้สภาพแวดลอม
ดานที่เปนประโยชนตอมนุษยและสัตว เชน ใช
เปนอาหาร, ยา, เปนแหลงอาหาร และที่อยู
อาศัยหลบภัยของสัตวน้ํา เปนตน ซึ่งดัชนีบงชี้
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ไดจากงานวิจยั ชิ้นนี้ เปน
ดัชนีที่ใชบงบอกถึงสภาพนิเวศของแหลงน้ํา
รวมไปถึงบงบอกการใชประโยชนเบื้องตนของ
สาหรายขนาดใหญที่สํารวจพบในการศึกษา
3

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

3.การรวบรวมขอมูล
พันธุกรรม และภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชนจากงาใน
จังหวัดแมฮองสอน



50,000

50,000

งบประมาณ
แผนดิน

~4~

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
เกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากร

1. ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
คณะวิทยาการจัดการ
รัตนราชสุดาฯ เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
ผศ.มานพ ชุมอุน
2. มีขอมูลพันธุกรรมงา การปลูก การรักษาสาย
พันธ การแปรรูป ฯลฯ
2. จากการสํารวจรวบรวมและคัดเลือ กพันธุ
งาม อ นจากแหล ง ปลู ก ในเขตภาคเห นื อ

หมายเหตุ

ลําดับ

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

ระยะที่ 2

รวม 3 โครงการ

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค
2. ศึกษา
รวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับ
พันธุกรรมงา
และภูมิปญญา
การใชประโยชน
ในวิถีของคนใน
ทองถิ่น
3. สรางจิตสํานึก
และตระหนักใน
คุณคาของ
ทรัพยากร
ชีวภาพและ
กายภาพใน
ทองถิ่นสราง
เครือขายชุมชน
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร

482,000

482,000

~5~

ผลการดําเนินงาน
ตอนบนรวม 30 แหลง จํานวน 130 สายพันธุ
พบวาสายพันธุงามอนจํานวน 10 สายพันธให
ผลผลิตดีแ ละมีคุณ ภาพ และมีก ารวิ เคราะห
ปริ ม าณน้ํ า มั น จากเมล็ ด งาม อ นจํ า นวน 10
สายพันธุ พบวาเมล็ดงามอนสีเทาออนขนาด
ใหญ มี ป ริม าณน้ํ า มั น รวมมากที่ สุ ด ร อ ยละ
55.83 เปนโอเมกา 3 รอยละ 12.73
3. กลุม เกษตรกรมี จิ ต สํ านึ ก และตระหนั ก ใน
คุณคาของงา จึงตองการผลักดันใหการปลูกงา
ดว ยวิ ถี เกษตรอิ น ทรีย และเกษตรกรมีค วาม
ตองการรวมกลุมเพื่อ อนุรัก ษสายพั นธุงามอ น
โดย จั ด ตั้ ง ในรู ป แบบสหกรณ แ ละส ว นหนึ่ ง
นํา มาแปรรูป เพื่ อ การจํ า หน า ย เพื่ อ ยกระดั บ
ราคาใหสูงขึ้น

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานของหนว ยงานที่รว มสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2560 (อพ.สธ. – มร.ชม.)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพ ยากร
หนวยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้
ลําดับ

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

1.โครงการพัฒนา
และบํารุงรักษาพืชใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ : การ
พัฒนาและ
บํารุงรักษาตน
มะเกี๋ยง



50,000

50,000

งบประมาณ
แผนดิน

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เกีย่ วกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
2. เพื่อพัฒนา
และบํารุงรักษา
พันธุมะเกีย๋ ง
3. เพื่อปองตน
พันธุมะเกีย๋ ง
เสียหาย

1. ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกีย่ วกับ
การอนุรักษทรัพยากร
2. ตนมะเกี๋ยง จํานวน 200 ตน ไดรับการ
บํารุงรักษาและเจริญเติบโตดีขึ้น และพรอม
สําหรับการเรียนการสอนของคณะฯ และ
ประชาชนผูสนใจ
3. ทําการถางหญาบริเวณรอบๆหลุมปลูก และ
ตัดหญาโดยรอบบริเวณที่ปลูก เพือ่ ลดการแยง
อาหารของวัชพืชและไมเปนแหลงสะสมโรค
และแมลง

2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

2.โครงการพัฒนา
และบํารุงรักษาพืชใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ : การ
พัฒนาและ
บํารุงรักษาตนพันธุ
กลวย



50,000

49,985

งบประมาณ
แผนดิน

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เกีย่ วกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
2. เพื่อพัฒนา
และบํารุงรักษา

1. ได ส นอ งพ ระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พ ระเท พ คณะ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยีการเกษตร
การอนุรักษทรัพยากร
2. ได ย า ยสถานที่ ร วบรวมพั น ธุ ก ล ว ย มาอยู
บริเวณเดีย วกั บ พื้ นที่ ป ลู ก มะเกี๋ ย ง เพื่ อ ความ
สะดวกในการบํารุงรักษาและการศึกษาดูงาน
ตนกลวยเดิมเจริญเติมโตดี และตนกลวยที่ตาย
ไดรับการปลูกทดแทน รวม 56 สายพันธุ
3. ไดยายแปลงรวบรวมพันธุก ลวยใหมเพื่อ
ปองกันการรบกวนของโคเนื้อที่เลี้ยงในคณะ

~6~

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

หมายเหตุ

ลําดับ

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค
พันธุกลวย
3. เพื่อปองตน
พันธุกลวย
เสียหาย

รวม 2 โครงการ

100,000

99,985

~7~

ผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยี การเกษตร

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานของหนว ยงานที่รว มสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2560 (อพ.สธ. – มร.ชม.)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพ ยากร
หนวยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้
ลําดับ
1

หนว ยงาน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

ชื่อโครงการ
1.การพัฒนา
ผลิตภัณฑเสนใย
กลวยหอมทองยอมสี
ธรรมชาติ สําหรับการ
นําไปใชประโยชน
ดานการจักสาร เพื่อ
สงเสริมอาชีพใหแก
ผูสูงอายุบานชอแล
ตําบลชอแล อําเภอ
แมแตง จังหวัด
เชียงใหม

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี


งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง
311,796

244,006

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*
งบแผนดิน
(อพ.สธ.)

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนอง
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เกีย่ วกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
2. เพื่อศึกษา
คุณสมบัติของ
เสนใยกลวยหอม
ทองในการ
นําไปใชเปน
เครื่องจักสาน
3. เพื่อศึกษา
วิธีการยอมเสน
ใยกลวยหอม
ทองดวยสียอม
ธรรมชาติ
4. เพื่อพัฒนา
รูปแบบ
ผลิตภัณฑเครื่อง

~8~

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
วิทยาศาสตรและ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกีย่ วกับ
เทคโนโลยี
การอนุรักษทรัพยากร
อ.จินตนา อินภักดี
2. ผลการวิจยั พบวา คุณสมบัติของเสนใยกลวย
หอมทองสามารถนําไปใชเปนเครื่องจักสานได
3. ไดวิธีการในการยอมเสนใยกลวยหอมทอง
ดวยสียอ มธรรมชาติ
4. ไดรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานจากเสน
ใยกลวยหอมทองยอมสีธรรมชาติ
5. อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

ลําดับ

2

หนว ยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

ชื่อโครงการ

2.การศึกษาฤทธิ์ของ
สารพฤกษเคมีใน
กลวยไมปา และ
แนวทางการ
ขยายพันธุสาํ หรับ
ชุมชน

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี



งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

150,000

75,000

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผนดิน (วช)

~9~

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค
จักสานจากเสน
ใยกลวยหอม
ทองยอมสี
ธรรมชาติ
5. เพื่อทดสอบ
การยอมรับของ
กลุมผูบริโภค
เปาหมายที่มีตอ
ผลิตภัณฑเครื่อง
จักสานจากเสน
ใยกลวยหอม
ทองยอมสี
ธรรมชาติ
1. เพื่อสนอง
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เกีย่ วกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
2. เพื่อศึกษา
ฤทธิ์การตาน
อนุมูลอิสระของ
สารสกัดจากดอก
กลวยไมบางชนิด

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
คณะวิทยาศาสตรและ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกีย่ วกับ
เทคโนโลยี
การอนุรักษทรัพยากร
อ.วาสนา ประภาเลิศ
2. ไดทําการสกัดสารสกัดหยาบจากดอกเอื้อง
คํา เมื่อนําดอกเอือ้ งคําที่ผานการอบที่อณ
ุ หภูมิ
45 °C แลวมาสกัดดวยตัวทําละลายเมทานอล
โดยวิธี Maceration เมื่อนําไประเหยตัวทํา
ละลายออกดวยเครื่อง Rotary evaporator
แลวจะไดสารสกัดหยาบที่มีลกั ษณะเปน
ของเหลวหนืด มีสีสมอิฐ และมีรอยละผลผลิตที่
ไดของสารสกัดหยาบจากดอกเอื้องคํา เทากับ
25.364 ซึ่งจะไดนําไปศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูล
อิสระและฤทธิก์ ารตานจุลินทรียของสารสกัด

หมายเหตุ

ลําดับ

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

3

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

3.การสงเสริมการใช
เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์
ในการผลิตเห็ด
โรงเรือนของชุมชนใน
ตําบลชอแล อําเภอ
แมแตง จังหวัด
เชียงใหม



150,000

75,000

4

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

4.การสังเคราะหองค
ความรูการแพยางรัก
และภูมิปญญาในการ
แกพิษ



400,000

300,000

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

ในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาเชียงดาว
3 เพื่อศึกษาการ
ขยายพันธุ
กลวยไมบางชนิด
ในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาเชียงดาว
โดยเทคนิคการ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
งบประมาณ
1. เพื่อสนอง
แผนดิน (วช) พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เกีย่ วกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
2. เพื่อสงเสริม
การผลิตเสนใย
เห็ดจากเนื้อเยื่อ
ของเห็ดเพื่อเปน
หัวเชื้อบริสุทธิ์ใน
การผลิตเห็ด
โรงเรือน
โครงการอนุรักษ 1. เพื่อสนอง
พันธุกรรมพืชอัน พระราชดําริ
เนื่องมาจาก
สมเด็จพระเทพ
พระราชดําริ
รัตนราชสุดาฯ
~ 10 ~

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

จากดอกเอื้องคําตอไป
3. ไดทําการทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอือ้ งคํา
บนอาหารวุนเปนเวลา 4 สัปดาหไมพบการ
ปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย และตนออนที่ยาย
เลีย้ งยังมีการแตกยอดใหมได 100%

1. ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
คณะวิทยาศาสตรและ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกีย่ วกับ
เทคโนโลยี
การอนุรักษทรัพยากร
ผศ.ดร.วัชรี หาญเมืองใจ
2. ทราบสภาพการณ การเพาะเห็ดของกลุม
ชาวบานชอแล ในการเสวนา สัมภาษณแบบ
เจาะลึก และไดเตรียมความพรอมเพือ่ ทีจ่ ะไป
สงเสริมการใชเทคโนโลยีดานเทคนิคในการ
ผลิตเชื้อบริสุทธิ์ การผลิตหัวเชื้อบนเมล็ดธัญพืช
หรือแบบอื่นที่ดกี วา และ การผลิตกอนเชื้อเห็ด
เพื่อผลิตดอกเห็ดตอไป ทั้งนี้อยูในระหวางการ
แยกเสนใยบริสุทธิข์ องเห็ดโรงเรือนเพื่อขยายลง
สูชุมชนตอไป

1. ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกีย่ วกับ
การอนุรักษทรัพยากร
2. ในประเทศไทยนั้นยางรักที่นํามาใชในงาน

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
อ.ดร.รพีพร เทียมจันทร

หมายเหตุ

ลําดับ

5

หนว ยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

ชื่อโครงการ

5.การพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
แสดงการใช
ประโยชนของที่ดินใน
การปลูกพืชสมุนไพร
ในชุมชนเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี



งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

150,000

75,000

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

สยามบรมราช
กุมารี เกีย่ วกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
2. เพื่อรวบรวม
และทบทวน
วรรณกรรม
เกี่ยวกับการแพ
ยางรักและภูมิ
ปญญาในการแก
พิษ
3. เพื่อ
สังเคราะหองค
ความรูที่ไดจาก
การทบทวน
วรรณกรรม

งบประมาณ
แผนดิน (วช)

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เกีย่ วกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
2. เพื่อพัฒนา

~ 11 ~

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

ศิลปหัตถกรรมเปนยางรักที่ไดจากตนรักใหญ
Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) สารฟโน
ลิคหลายชนิดในยางรักใหญเรียกรวมๆ กันวา
ทิตซิออล (thitsiol) ยางรักประกอบไปดวยสาร
ที่เปนสาเหตุของการเกิดการระคายเคืองทั้งยัง
กระตุนใหเกิดการแพไดในผูปวยกลุมที่ตอ ง
สัมผัสกับยางรักประจําเพื่อประกอบอาชีพ
ผูป วยจะมีอาการทางผิวหนังในลักษณะที่เปน
ผื่นแดง มีตุมน้ําใสๆ ขึ้น รวมกับอาการอักเสบ
ปวดแสบปวดรอน หรือคัน โดยเฉพาะบริเวณที่
สัมผัสโดนกับยางรักโดยตรง
สําหรับวิธีการแกพิษยางรักนั้นตํารายา
แผนโบราณใชเปลือกและใบของตนสักมาตม
อาบและมีขอมูลเพิ่มเติมวามีการใชสมุนไพร
และสิ่งอื่นๆ ในการแกพิษยางรัก ไดแก ใบชา
จีน ใบเหงือกปลาหมอ ถั่วแระ เปลือกตน
พะยอมแดง ไมแกนจันทน ใบขี้เหล็กโขลกคั้น
น้ําผสมกับดินสอพอง ขาวสารตําผสมกับน้ํา
ดินสอพอง สารสม เกลือ และปูทะเลสดนํามา
ทุบแลวใชน้ําปูทาตามตัว เปนตน
1. ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
วิทยาศาสตรและ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกีย่ วกับ
เทคโนโลยี
การอนุรักษทรัพยากร
ผศ.ดร.อรนุช พันโท
2.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการใชพื้นที่ปลูกพืช
สมุนไพรและจัดทําแบบสอบถาม
2.2 ออกแบบเพือ่ พัฒนาระบบฐานขอมูลการใช
ประโยชนที่ดินสําหรับปลูกพืชสมุนไพร
ทําการสอบถามและรวบรวมขอมูลการใช
ประโยชนที่ดินสําหรับปลูกพืชสมุนไพร

หมายเหตุ

ลําดับ

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรการใช
ประโยชนของ
ที่ดินในการปลูก
พืชสมุนไพรใน
ชุมชนเทศบาล
เมือง เมืองแกน
พัฒนา จังหวัด
เชียงใหม
3. เพื่อสราง
เครือขายการ
เรียนรูการใช
ประโยชนของ
ที่ดินในการปลุก
พืชสมุนไพรใน
ชุมชนเทศบาล
เมือง เมืองแกน
พัฒนา จังหวัด
เชียงใหม

รวม 5 โครงการ

1,161,796

1,161,796

~ 12 ~

ผลการดําเนินงาน
2.3 อยูในขั้นตอนของการวิเคราะหขอ มูลการ
ใชประโยชนที่ดินสําหรับปลูกพืชสมุนไพรและ
สรางระบบภูมิศาสตร
3. อยูในระหวางการดําเนินการสรางเครือขาย
การเรียนรูการใชประโยชนของที่ดินในการปลุก
พืชสมุนไพรในชุมชนเทศบาลเมือง เมืองแกน
พัฒนา จังหวัดเชียงใหม

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานของหนว ยงานที่รว มสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2560 (อพ.สธ. – มร.ชม.)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข อมูลทรัพ ยากร
หนวยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้
ลําดับ
1

หนว ยงาน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

ชื่อโครงการ
1.การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการ
อนุรักษพืชสมุนไพร
ในพื้นที่ อําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม

รวม 1 โครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี


งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง
150,000

150,000

112,500

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตาม
แผนแมบท/
วัตถุประสงค

งบประมาณ
แผนดิน (วช)

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เกีย่ วกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
2. เพื่อพัฒนา
ระบบฐานขอมูล
การใชประโยชน
พืชสมุนไพรใน
พื้นที่อําเภอแม
แตง จังหวัด
เชียงใหม
3. เพื่อสราง
เครือขายการ
เรียนรูการใช
ประโยชนพืช
สมุนไพรรวมกัน
ในระดับพื้นที่

112,500

~ 13 ~

ผลการดําเนินงาน
1. ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกีย่ วกับ
การอนุรักษทรัพยากร
2. ทําการรวบรวมขอมูลพืชสมุนไพร รวมทั้ง
การใชประโยชน ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลพืชสมุนไพร และเผยแพรระบบสู
เครือขายการใชประโยชนพืชสมุนไพร กําลังอยู
ในขั้นตอนการพัฒนาพืชสมุนไพร
3. กําลังอยูในขั้นตอนการสรางเครือขาย

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
อ.ทัศนันท จันทร

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานของหนว ยงานที่รว มสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2560 (อพ.สธ. – มร.ชม.)
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพ ยากร
หนวยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้
ลําดับ
1

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

1. สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน

รวม 1 โครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี


งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค

50,000

50,000

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (อพ.สธ.)
2.เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนชาวไทย ให
เขาใจถึงความสําคัญ
และประโยชนของ
ทรัพยากรทัง้ สามฐาน
ใหรูจักหวงแหน รูจัก
การนําไปใชประโยชน
อยางยั่งยืน ซึ่งมี
ความสําคัญตอการ
จัดการ การอนุรักษและ
ใชทรัพยากรของ
ประเทศอยางยั่งยืน

50,000

50,000

~ 14 ~

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

จากการดําเนินการ พบวา มิติความรู
โรงเรียนสาธิต
ความเขาใจพบวา รอยละ 81.48 ผูเขา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อบรมมีความรูสูงขึ้น โดยภาพรวมของ
เชียงใหม
การประเมินกอนเขาอบรมผูเขาอบรมมี
ความรูในระดับปานกลาง และหลัง
อบรมมีความรูสูงขึ้นในระดับดี มิติการ
นําไปใชประโยชน และมิติความเขาใจใน
เจตนารมณของโครงการยังไมสามารถ
ประเมินได เนื่องจากในการประเมินใน
มิตินี้จะประเมินจากผลงาน ซึ่งขั้นตอนนี้
อยูในระหวางการดําเนินการ ตาม
แผนปฏิบัติการครูจะตองสงแผนอยางชา
ไมเกินธันวาคม 2560 เพื่อดําเนินการใน
เทอม 2 ปการศึกษา 2560

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานของหนว ยงานที่รว มสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2560 (อพ.สธ. – มร.ชม.)
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพ ยากร
หนวยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้
ลําดับ
1

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

1.การอนุรักษและ
พัฒนาหวงโซอุปทาน
ชาเมี่ยงเมืองเหนือ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี


งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง
822,500

822,500

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณ
แผนดิน

~ 15 ~

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

1. เพื่อสนอง
1. ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
พระราชดําริสมเด็จ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
สยามบรมราชกุมารี
จากการสงเสริมเกษตรกรผูผลิตชา
เกี่ยวกับการอนุรักษ
เมี่ยงใหเกิดความตระหนักและหวง
ทรัพยากรชาเมี่ยง
แหนพื้นที่ทํากินในปาชุมชน เพือ่ ไมให
2. เพื่อศึกษารวบรวม
ปาชาเมี่ยงลดลงและปองกันการปลูก
ขอมูลเกี่ยวกับพืชพันธุ
พืชเศรษฐกิจอื่นที่ตองพึ่งพาสารเคมี
ชาเมี่ยงและภูมิปญญา
อันจะกระทบตอระบบนิเวศ
การใชประโยชนในวิถี
นักวิชาการและชาวบานในชุมชน
ชีวิตประจําวันของคนใน รวมกันสรางกระบวนการในการปกปก
ทองถิ่นเกี่ยวกับชาเมี่ยง รักษาพื้นที่ปลูกชาเมี่ยง (พันธุอัสสัม)
3. เพื่อสรางจิตสํานึก
ดวยการสํารวจพื้นที่ปลูกตนชาเมีย่ งใน
และความตระหนักใน
ตําบลปาแป ดวยระบบ GIS และ
คุณคาของทรัพยากร
ขยายพันธุตนชาเมี่ยงในพื้นที่ของ
ชีวภาพและกายภาพ
เกษตรกรรวมทั้งพื้นที่ของโรงเรียนใน
ของชาเมี่ยงในทองถิ่น
ชุมชนตําบลปาแป โดยใหนักเรียนมี
4. เพื่อสรางเครือขาย
สวนรวมตามโครงการสวน
ชุมชนในการอนุรักษ
พฤกษศาสตรโรงเรียน เพื่อเปนการ
ทรัพยากรชาเมี่ยง
อนุรักษปาใหชาเมี่ยงทั้งตน ดอก ใบ
และผลมีประโยชนทั้งดานอาชีพและ
เปนการปลูกฝงสรางจิตสํานึกให
เยาวชนในชุมชน อยางไรก็ตามการ
สรางประโยชนจากตนชาเปนสิ่งสําคัญ

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ
1. สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
2. คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
3. คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
4. คณะวิทยาการ
จัดการ
5. คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

หมายเหตุ

ลําดับ

2

หนว ยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

ชื่อโครงการ

2. โครงการจัดทําสื่อ
เรียนรูการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี



งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

70,000

60,000

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผนดิน

~ 16 ~

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
เกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากร
2. เพื่อผลิตสื่อเรียนรู
การอนุรักษพันธุกรรม
พืช
3. เพื่อใหความรูดาน
พันธุกรรมพืชและสราง
ความตระหนักในการ
อนุรักษใหอยูคูภูมิ
ปญญาไทย

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมและชุมชนไดรวมกันพัฒนา
กระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยี
สะอาด การพัฒนาเตาพลังงานขีวมวล
ที่มีศักยภาพมากขึ้น 4 เทา และการ
ตอยอดดวยการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
ชาเมี่ยง ไดแก ชาหมัก(เมี่ยง) ชาผง
ขนม(กัมมี่) ยําเมี่ยงฯ สรางความยั่งยืน
ดวยการบริหารจัดการระบบการตลาด
ใหเปนวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืนสราง
รายไดใหชุมชน กิจกรรมดังกลาวทําให
ชุมชนปาแปเปนศูนยขอ มูลชาเมี่ยงที่มี
ระบบการบริหารจัดการอยางเปน
รูปธรรม
1. ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ สํานักดิจิทัลเพื่อ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การศึกษา
เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
2. ไดดําเนินการจัดทําสื่อเรียนรูการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช ชาเมี่ยง (พันธุ
อัสสัม) ซึ่งเพาะปลูกในปาชุมชนในตําบล
ปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ในปจจุบันเยาวชนรุนใหมไมรูจักและ
บริโภคเมี่ยง ทําใหชาเมี่ยงมีโอกาสที่จะ
สูญพันธในอนาคต
3. สื่อวิดีทัศนเพื่อการเรียนรูที่สํานัก
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาไดจัดทํามีจํานวน 1
สื่อ ความยาวทั้งสิ้น 9.19 นาที คือ การ
ใหความรูดานพันธุกรรมพืชชาเมี่ยง
(พันธุอัสสัม) ผานสื่อเรียนรูวีดีทัศนที่

หมายเหตุ

ลําดับ
3

หนว ยงาน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

ชื่อโครงการ
3.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
อนุรักษทรัพยากรกับ
การประยุกตใชใน
งานหัตถศิลป สนอง
ตามโครงการอนุรักษ
ทรัพยากร
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี


งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง
100,000

99,92

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณ
แผนดิน
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เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

จัดทําขึ้น
1. เพื่อสนอง
1. ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ สํานักศิลปะและ
พระราชดําริสมเด็จ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัฒนธรรม
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
สยามบรมราชกุมารี
2. ผลจากแบบสอบถามของผูเขารวม
เกี่ยวกับการอนุรักษ
กิจกรรม จํานวน 623 คน โดยลงความ
ทรัพยากร
คิดเห็นวา หลังจากเขารวมกิจกรรมแลว
2. เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดี เกิดจิตสํานึกที่ดีในการอนุรกั ษ
ในการอนุรักษและใช
“ศิลปหัตถกรรมเครื่องเขิน” คาเฉลี่ย
ประโยชนจากยางรักใน 4.70
การผลิตเครื่องเขิน
3. มีผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย
3. เพื่อใหอาจารย บุคลากร อาจารย บุคลากร และนักศึกษาของ
และนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 623 คน
มหาวิทยาลัย มีสวนรวมใน 4. มีการทดสอบความรูของผูเขารวม
การทํานุบาํ รุง
กิจกรรมที่ไดรับหลังจากเขารวมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน คาเฉลี่ย 4.50
4. เพื่อใหเยาวชนได
5. เนื่องจากทั้ง 6 กิจกรรม เปนการ
เรียนรูจากประสบอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูเขาอบรม
การณจริง ในขั้นตอน
สามารถทําไดจริง จึงนับไดวาเปนการ
การทําศิลป-หัตถกรรม สงเสริม สืบสาน อนุรักษทํานุบาํ รุง และ
เครื่องเขิน
เผยแพรภูมิปญญา “ศิลปะหัตถกรรม
5. เพื่อใหสงเสริมให
เครื่องเขิน”
เยาวชนรุนใหม ไดรวม
สงเสริม สืบสาน อนุรักษ
ทํานุบํารุง และเผยแพร
ภูมิปญญา “ศิลปะ
หัตถกรรมเครื่องเขิน”

หมายเหตุ

ลําดับ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

4

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

4.การจัดทํา
นิทรรศการเกี่ยวกับ
การเจาะเก็บยางรัก
การใชประโยชนจาก
ยางรักในดานงาน
ศิลปกรรมและงาน
หัตถศิลป



70,000

70,000

5

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

5.อนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่นหัตถกรรม
เครื่องเขินผานการบูร
ณาการจัดการเรียนรู
แบบมีสวนรวม



99,000

98,500

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ
แผนดิน
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เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค
1. เพื่อสนอง
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากร
2. เพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
ใชประโยชนตนรักใหญ
ใหมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น
3. เพื่อใหนักศึกษาและ
ประชาชนผูสนใจทั่วไป
รูจัก
ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
ใชประโยชนจากตนรัก
ใหญ

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อใหนักศึกษามี

ผลการดําเนินงาน
1. ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
2.1. การพัฒนานิทรรศการเกี่ยวกับการ
เจาะเก็บยางรัก การใชประโยชนจาก
ยางรักในดานงานศิลปกรรมและ
หัตถศิลป บริเวณ ชั้น 1 อาคารเทพ
รัตนราชสุดา
2.2. การออกแบบและพิมพปา ยขอมูล
นิทรรศการเกี่ยวกับการเจาะเก็บยางรัก
วัสดุในการเจาะยางรัก
2.3. การจัดทําชั้นไมจัดแสดง สําหรับ
วางวัตถุจัดแสดง จํานวน 16 ชอง
ติดตั้งลอสําหรับเคลื่อนที่ จํานวน 8 ลอ
ใสบานพับบริเวณ 4 จุด เพื่อการที่
สามารถนําไปจัดแสดงนิทรรศการนอก
สถานที่ได
3. การจัดทําจุลสาร เพื่อเผยแพร
จํานวน 100 ฉบับ เพือ่ รายงานผลการ
ดําเนินงานของศูนยการเรียนรูภูมิปญญา
และวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใชประโยชน
ตนรักใหญ และการเผยแพรภูมิปญญา
และวัฒนธรรมในการใชประโยชนจาก
ตนรักใหญ
ผลจากการดําเนินงานโครงการฯ
เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ
ใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษตน
รักและหัตถกรรมเครื่องเขิน โดยเริ่มจาก

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะครุศาสตร
ผศ.ดร.สําเนา หมื่นแจม

หมายเหตุ

ลําดับ

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับตนรักใหญ
3. เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหัตถกรรม
เครื่องเขิน
4. เพื่อใหนักศึกษา
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูเรื่องหัตถกรรม
เครื่องเขินรวมกับครู
และภูมิปญญาทองถิ่น
5. เพื่อใหนักศึกษาผลิต
สื่อการเรียนรูเรื่องเรื่อง
หัตถกรรมเครื่องเขิน
รวมกับครูและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
6. เพื่อบูรณาการ
เรียนรูเรื่องเรื่อง
หัตถกรรมเครื่องเขิน
รวมกับครูและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
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ผลการดําเนินงาน
การอบรมใหความรู สํารวจตนรักใน
พื้นที่ ณ ศูนยแมริม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม ศึกษาการเรียนรูหัตถกรรม
เครื่องเขิน ณ รานประเทืองเครื่องเขิน
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ผลิตสื่อการ
เรียนรูเรื่องหัตถกรรมเครื่องเขิน และ
นําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง มีรายละเอียด
พอสังเขปดังนี้
ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง
ตนรักและสํารวจตนรักใหญในศูนยแม
ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ หองประชุม
ชั้นลาง หอประชุมฑีปงกรรัศมีโชติและ
เขตพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม โดยเชิญอาจารยธน
มนต ธนรัตนพิมลกุล อาจารยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและทีมงานมาให
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตนรักใหญ ยาง
รัก ตลอดจนการสํารวจตนรักใหญ และ
ดูการสาธิตวิธกี ารกรีดยางตนรักใหญ ใน
เขตพื้นที่ศูนยแมริม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม
นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับลักษณะตางๆของตนรักใหญ
ไดแก ลําตน ใบ ดอกและ ผล รวมถึง
สรรพคุณ ประโยชน และโทษของรัก
ใหญ สําหรับยางรักนักศึกษามีความรู

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลําดับ

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน
ความเขาใจเกีย่ วกับ ลักษณะของยางรัก
การกรีดยางรัก อุปกรณสําหรับกรีดยาง
และการเก็บรักษายางรักเพื่อนําไปผลิต
เครื่องเขิน
ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง
หัตถกรรมเครื่องเขิน วันที่ 7
พฤศจิกายน 2559 ณ ชุมชนนันทา
ราม ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม โดยเชิญ คุณประเทือง
สมศักดิ์ จากรานประเทืองเครื่องเขิน
และทีมงาน มาใหความรู สาธิตขั้นตอน
การผลิตหัตถกรรมเครื่องเขินแตละชนิด
นักศึกษาไดรับความรูในเรื่องประวัติ
ความเปนมาของเครื่องเขินซึ่งเปน
ผลิตภัณฑที่ใชยางรักในการผลิต ชนิด
ของเครื่องเขิน การนําเครื่องเขินไปใช
ประโยชน ตลอดจนขั้นตอนการผลิต
หัตถกรรมเครื่องเขินแตละชนิดไดแก 1)
พาน 2)จานรองแกว 3)ขันโอ 4)และ
ตลับชุด และที่สําคัญนักศึกษามีความ
ประทับใจในดานของภูมิปญ
 ญาความรู
ทองถิ่นที่สามารถประยุกตเอาวัสดุ
ธรรมชาติที่มีในทองถิ่น(ยางรัก) มา
ประดิษฐเปนของใช(เครื่องเขิน)ที่สราง
คุณคาและมูลคากอใหเกิดรายไดและ
ความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นของ
ตน เกิดจิตสํานึกรักและหวงแหนภูมิ
ปญญาทองถิ่นของตนเอง
ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทํา
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บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลําดับ

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน
แผนการจัดการเรียนรูเรื่องภูมิปญญา
ทองถิ่นหัตถกรรมเครื่องเขิน ในวันที่ 19
พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุม
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเชิญ ครูสุจิต
วาลีย และ ครูวรรณี ภูประเสริฐ ครู
และภูมิปญญาทองถิ่นของโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง มาใหความรู
และฝกปฏิบัติเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง หัตถกรรมเครื่องเขิน
จํานวน 4 เรื่อง ไดแก 1)พาน 2)จาน
รองแกว 3)ขันโอ และ4)ตลับชุด
นักศึกษาไดความรูเกีย่ วกับวิธีการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู ขั้นตอนการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู หลักการ
พิจารณาเนื้อหาที่เหมาะสมกับผูเรียน
จนไดแผนการจัดการเรียนรูครบทั้ง 4
เรื่อง ไดแก 1)พาน 2)จานรองแกว 3)
ขันโอ และ4)ตลับชุด
ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารผลิต
สื่อการเรียนรู เรื่องภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
หัตถกรรมเครื่องเขิน ในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุม
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเชิญ ครูสุจิต
วาลีย และ ครูวรรณี ภูประเสริฐ ครู
และภูมิปญญาทองถิ่นของโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง มาใหความรู
และฝกปฏิบัติผลิตสื่อการเรียนรูเรื่อง
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บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลําดับ

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน
หัตถกรรมเครื่องเขิน จํานวน 4 เรื่อง
ไดแก 1)พาน 2)จานรองแกว 3)ขันโอ
และ4)ตลับชุด
นักศึกษาไดความรูเกีย่ วกับการเลือกสื่อ
การเรียนรูที่เหมาะกับเนื้อหาและ
นักเรียน ขั้นตอนผลิตสื่อการเรียนรู
และฝกปฏิบัติผลิตสื่อการเรียนรูเรื่อง
หัตถกรรมเครื่องเขิน จนไดสื่อการเรียนรู
ครบทั้ง 4 เรื่อง ไดแก 1)พาน 2)จาน
รองแกว 3)ขันโอ และ4)ตลับชุด
นักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เรื่องภูมิปญญาทองถิ่น
หัตถกรรมเครื่องเขิน จํานวน 4 เรื่อง
ไดแก 1)พาน 2)จานรองแกว 3)ขันโอ
และ4)ตลับชุด ในวันที่ 20 พฤศจิกายน
2559 ณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเชิญครูสุจิต
วาลีย และ ครูวรรณี ภูประเสริฐ ครู
และภูมิปญญาทองถิ่นโรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกองเปนครูพี่เลี้ยงคอยให
คําปรึกษา การชวยเหลือและเสนอแนะ
นักศึกษาไดความรูและประสบการณใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 -3 ใน
เรื่องภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรมเครื่อง
เขิน ซึ่งเปนประสบการณครั้งแรก ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรให

~ 22 ~

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลําดับ

6

หนว ยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

ชื่อโครงการ

6.โครงการการปลูก
จิตสํานึกนักศึกษาใน
การอนุรักษตนรักและ
เครื่องเขิน

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี



งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

70,000

70,000

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

อพ.สธ.

~ 23 ~

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อปลูกจิตสํานึก
นักศึกษาในการอนุรักษ
ตนรักและเครื่องเขิน
3. เพื่อสํารวจตนรักใน
พื้นที่สะลวง-ขี้เหล็ก

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
การเลือกผลิตสื่อการเรียนรูที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจและเหมาะสมกับวัย
นักเรียน และการควบคุมนักเรียนในชั้น
เรียนจากประสบการณดังกลาวทําให
นักศึกษามีความประทับใจ มีความสุข
สนุกสนาม เกิดความรักความศรัทธาใน
วิชาชีพครูมากขึ้น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหมมีความรูค วามเขา
ในเรื่องของตนรักและหัตถกรรมเครื่อง
เขิน และที่สําคัญมีความประทับใจใน
ดานของภูมิปญญาความรูทองถิ่นที่
สามารถนํายางรักมาประดิษฐเปนเครื่อง
เขินที่สรางคุณคาและมูลคากอใหเกิด
รายไดและความภาคภูมิใจในภูมิปญญา
ทองถิ่นของตน เกิดจิตสํานึกรักและหวง
แหนภูมิปญญาทองถิ่นของตนเอง
1. ผลจากการดําเนินงานโครงการฯเพื่อ คณะครุศาสตร
สนองพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพ ผศ.ดร. สําเนา
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมื่นแจม
2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 กิจกรรม
เพื่ อ สร า งจิ ต สํ า นึ ก นั ก ศึ ก ษ าในการ
อนุรักษตนรักและเครื่องเขิน
3. จัดการอบรมเชิงปฏิ บัติการเรื่องตนรัก
และสํารวจตนรักใหญในศูนยแมริม โดยมี
วิทยากรมาใหความรูเบื้องตนเกี่ ยวกับตน
รักใหญ ยางรัก ตลอดจนการสํารวจตนรัก

หมายเหตุ

ลําดับ

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหญ การสาธิ ตวิ ธี การกรี ดยาง และการ
เก็บรักษายางรัก เพื่อนําไปผลิตเครื่องเขิน
7

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

7.ปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
“เรียนรู รัก(ใหญ) เพื่อ
รักษใหยั่งยืน” (รักใหญ
และประโยชนจากยาง
รัก)



50,000

50,000

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (อพ.สธ.)
2.เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนชาวไทย ให
เขาใจถึงความสําคัญ
และประโยชนของ
ทรัพยากรทั้งสามฐาน
ใหรูจักหวงแหน รูจัก
การนําไปใชประโยชน
อยางยั่งยืน ซึ่งมี
ความสําคัญตอการ
จัดการ การอนุรกั ษและ
ใชทรัพยากรของ
ประเทศอยางยั่งยืน

8

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

8.การจัดอบรมการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําโดยใช
ดัชนีธรรมชาติ



192,400

178,400

งบประมาณ
แผนดิน

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (อพ.สธ.)
ในงานฐานทรัพยากร

~ 24 ~

1. ไดสนองพระราชดําริในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (อพ.สธ.)
ในมิติของความรูความเขาใจจาก
นักเรียนจํานวน 400 คน พบวา
นักเรียนในมิติความรู พบวา นักเรียน
รอยละ 100 มีความรูความเขาใจในการ
ทําเครื่องเขิน และนักเรียน รอยละ
82.61 มีความรูความเขาใจ การสํารวจ
เรียนรูพรรณพืชในพื้นที่ที่กําหนด
(รูปราง ลักษณะ ตน ใบ) และการเก็บ
รวมรวมเมล็ดพันธุพืช ในมิติการนําไปใช
ประโยชน รอยละ 60.87 สามารถ
เชื่อมโยงการนําพืชในทองถิ่นคือ ตนรัก
โดยนํายางมาใชประโยชนในการผลิต
เปนเครื่องเขิน มาใชในชีวิตประจําวัน
แตนักเรียนบางสวนยังไมสามารถ
เชื่อมโยงเรื่องการสํารวจ เรียนรูพรรณ
พืชในพื้นที่ที่กําหนด การเก็บรวมรวม
เมล็ดพันธุพืช กับการนําไปใชประโยชน
1.ไดสนองพระราชดําริในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (อพ.สธ.) ในงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น ทางดานการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช และความหลากหลายทาง
ชีวภาพผานการติดตามตรวจสอบ

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
อ.ดร.ทัตพร
คุณประดิษฐ

หมายเหตุ

ลําดับ

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค
ทองถิ่น ทางดานการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพผานการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอยางงาย
โดยใชสิ่งมีชีวิต ในพื้นที่
อําเภอกัลปยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อสรางเครือขาย
การการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้าํ
และสิ่งแวดลอม อยาง
งาย เพื่อการ อนุรกั ษ
ดิน น้ํา ปา ภูมิปญญา
ทองถิ่น และการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในชุมชน
3. เพื่อจัดการอบรมให
เห็นความสําคัญของการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ระดับชุมชน ที่รวมคิด
และรวมดําเนินการ การ
ติดตามตรวจสอบสภาพ
ธรรมชาติอยางงายที่
สามารถดําเนินการได
ภายในโรงเรียน และ

~ 25 ~

ผลการดําเนินงาน
คุณภาพน้ําอยางงาย โดยใชสิ่งมีชีวิต ใน
พื้นที่ อําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม
2. ไดทําการแลกเปลี่ยนขอมูลผานการ
อบรมการตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพ
และประเมินคุณภาพน้ํา เพื่อใหเปน
การศึกษารวมกันระหวางผูเขารวมการ
อบรม ซึง่ ประกอบไปดวยตัวแทนจาก
โรงเรียนและชุมชนเปาหมายในพื้นที่
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จํานวน 60 คน
3. ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก
เยาวชนและชุมชน จํานวน 60 คน

4. ใหผูเขารวมการอบรมประเมิน
คุณภาพน้ํา โดยทําการศึกษาและเก็บ
ตัวอยางในพื้นที่อยูอาศัยของตนและทํา
การแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อใหเปน
การศึกษารวมกันระหวางผูเขารวมการ
อบรมและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราช

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลําดับ

9

หนว ยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม

ชื่อโครงการ

9.การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการสงเสริม
และอนุรักษผัก
พื้นบานในพื้นที่
อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี



งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

150,000

75,000

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผนดิน (วช)

~ 26 ~

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

ชุมชนทองถิ่น
4. เพื่อจัดสรางระบบ
ขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
ความอุดมสมบูรณ และ
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ที่สามารถเปนตัวอยาง
ใหแกชุมชนอื่นๆ และ
สื่อถึงกันไดทั้งประเทศ

ภัฏเชียงใหม แลวนําขอมูลดังกลาวมาใช
ในการจัดทําดัชนีทางชีวภาพบงบอก
คุณภาพน้ํา และสิ่งมีชีวิตทั้งทางดาน
กายภาพและเคมี

1. เพื่อสนอง
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากร
2. เพื่อศึกษาบริบท
ขอมูลการใชประโยชน
จากพืชพื้นบานปญญา
ทองถิ่นในดานการ
อนุรักษพืชผักพื้นบาน
ใหชุมชน
3. เพื่อออกแบบสื่อ
จัดสราง Story Board
วิเคราะหและออกแบบ
ระบบ
4. เพื่อสรางฐานขอมูล
ฐานขอมูลผักพื้นบาน
5. เพื่อจัดอบรมการใช

1. ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ วิทยาศาสตรและ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
อ.ธฤษ เรือนคํา
2. ได ข อ มู ล การใช ป ระโยชน จ ากพื ช
พื้ น บ า นป ญ ญ าท อ งถิ่ น ในด า นการ
อนุรักษพืชผักพื้นบานใหชุมชน
3. ไดผังงานการไหลขอมูล รูปแบบของ
ระบบรูปแบบรายงาน
4.1. ไดฐานขอมูลผักพื้นบาน
4.2.ได เ ว็ บ ไซต เ พื่ อเผยแพ ร ค วามรู
เกี่ยวกับผักพื้นบาน
5. ผู ใ ช ง านและผู ดู แ ลระบบเข า ใจใน
ระบบงาน

หมายเหตุ

ลําดับ

หนว ยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
มี
ไมมี

งบประมาณ
(บาท)
เสนอขอ
ใชจริง

แหลงที่มาของ
งบประมาณ*

เปาหมายตามแผน
แมบท/วัตถุประสงค
งานระบบใหกับผูที่
เกี่ยวของเพื่อเผยแพร
การใชระบบ

รวม 9 โครงการ
รวม 6 กิจกรรม
จํานวน 21 โครงการ

1,623,900

1,424,400

3,567,696 3,330,681

~ 27 ~

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

