แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แหลง

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

งบประมาณ
1 โครงการ การประชุมวิชาการ อพ.สธ. และนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพ
มากลนมีใหเห็น
2 โครงการบริหารจัดการการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
1) จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาศูนยประสานงาน
โครงการ อพ.สธ.
3) การเปดศูนยประสานงานโครงการ อพ.สธ.
3 โครงการการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
1) การบริหารโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (เลขานุการ
โครงการ อพ.สธ.)
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาหัตถศิลป
จากรักใหญ (สํานักศิลปและวัฒนธรรม)
3) การปลูกฝงจิตสํานึกนักเรียนในการอนุรักษทรัพยากร
4) ผลิตสื่อการเรียนรูเพื่อการอนุรักษพันธุกรรมพืช “ชาเมี่ยง พืชทางเลือกสําหรับ
เกษตรกร”
5) สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
6) การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยการพัฒนา
ฐานความรูชุมชน ทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน น้ํา ปา และภูมิ
ปญญาทองถิ่น”
7) การพัฒนาสื่อการเรียนรูการอนุรักษทรัพยากร
8) การพัฒนาและบํารุงรักษาตนมะเกี๋ยง
9) การพัฒนาและบํารุงรักษาตนพันธุกลวย

250,000

งบแผนดิน

พ.ย. - ธ.ค. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา

45,000
11,000
20,000

งบแผนดิน
งบแผนดิน

ต.ค. 60 - ส.ค. 61

งบแผนดิน

มี.ค. - มิ.ย. 61

14,000
1,500,000

งบแผนดิน

ก.พ. - มี.ค. 61

20,000

ต.ค. 60 - ส.ค. 61

งบแผนดิน

ก.พ. - ก.ค. 61

50,000
50,000

งบแผนดิน

ธ.ค. 60 - ก.ค.61

งบแผนดิน

ม.ค. - ก.ค. 61

50,000
350,000

งบแผนดิน

ธ.ค. 60 - ก.ค.61

งบประมาณ

งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบแผนดิน
งบแผนดิน
งบแผนดิน
แหลง

งานบริการวิชาการ

สํานักศิลปและวัฒนธรรม งานบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิต

งานบริการวิชาการ
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา งานบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิต
ภาควิชาชีววิทยา

งบแผนดิน
60,000
50,000
50,000

งานบริการวิชาการ

งบแผนดิน
งบแผนดิน

100,000

สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ

ม.ค. - ก.ค. 61
คณะครุศาสตร
ก.พ. - ก.ค. 61
ธ.ค. 60 - ก.ค.61 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ธ.ค. 60 - ก.ค.61 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แหลง

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

งบประมาณ
10) การอนุรักษและพัฒนาหวงโซอุปทานถั่วลายเสือ จ.แมฮองสอน (คณะ
วิทยาศาสตรฯ, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิทยาการจัดการ, คณะ
มนุษยศาสตรฯ, วิทยาลัยแมฮองสอน)
11) ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการยับยั้งการเจริญเติมโตในเซลลมะเร็งของสารสกัด
หยาบจากพืชตระกูล Euphorbiaceae ในพื้นที่ลุมน้ําลี้ จังหวัดลําพูน
12) การอนุรักษและสรางจิตสํานึกตอภูมิปญญาทองถิ่นไทลื้อลวงเหนือผาน
การบูรณา การการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
13) การออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑเพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชยของ
ผลิตภัณฑจากมะเกี๋ยงในจังหวัดเชียงใหม
14) กลยุทธการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารวิสาหกิจแบบมีสวนรวมของ
กลุมผูผลิตชาเมี่ยง ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
15) ศักยภาพการใหผลผลิตและลักษณะการเจริญเติมโตของชาเมี่ยงใน ตําบลปา
แป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
16) การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑชาเมี่ยงโดยใช
เทคโนโลยีสะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
17) การประเมนความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการดําเนินงานกลุมผูผลิชาเมี่ยง
ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
18) การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีสวน
รวมของกลุมผูผลิตชาเมี่ยง ในตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
19) ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และขอมูลพันธุกรรมของสาหราย
ขนาดใหญที่กินไดในจังหวัดเชียงใหม
20) ความสัมพันธของความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่นใน เพื่อ
การอนุรักษการปลูกชาเมี่ยง ในพื้นที่ หมูบานพระบาท สี่รอย ตําบลสะลวง อ.
แมริม จ.เชียงใหม

720,000
งบแผนดิน

ธ.ค. 60 - ก.ค.61

ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพิทักษ
วงศ

งานบริการวิชาการ

451,000 งบประมาณรายได

ม.ค. - ก.ค. 61

อ.สิวลี รัตนปญญา

งานวิจัย

402,000 งบประมาณรายได

ม.ค. - ก.ค. 61

อ.ดร.สําเนา หมื่นแจม

งานวิจัย

270,000 งบประมาณรายได

ม.ค. - ก.ค. 61

ผศ.มานพ ชุมอุน

งานวิจัย

143,500 งบประมาณรายได

ม.ค. - ก.ค. 61

ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพิทักษ
วงศ

งานวิจัย

170,000

งบประมาณ
แผนดิน

ม.ค. - ก.ค. 61

ผศ.อัตถ อัตฉริยมนตรี

งานวิจัย

170,000

งบประมาณ
แผนดิน

ม.ค. - ก.ค. 61

อ.ดร.ธัญนันท ฤทธิ์มณี

งานวิจัย

69,000

งบประมาณ
แผนดิน

ม.ค. - ก.ค. 61

อ.เพียงตะวัน พลอาจ

งานวิจัย

170,000

งบประมาณ
แผนดิน

ม.ค. - ก.ค. 61

อ.เกษม กุณาศรี

งานวิจัย

340,000

งบประมาณ
แผนดิน

ม.ค. - ก.ค. 61

อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ

งานวิจัย

340,000

งบประมาณ
แผนดิน

ม.ค. - ก.ค. 61

อ.ดร.รุงนภา ทากัน

งานวิจัย

งบประมาณ

แหลง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แหลง

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ม.ค. - ก.ค. 61

อ.นริศรา วิชิต

งานวิจัย

งบประมาณ
21) การศึกษาการเอนแคปซูเลชันแอนโธไซยานินจากผลมะเกี๋ยงโดยวิธีการทํา
แหงแบบแชเยือกแข็ง
รวมทั้งหมด

382,500
4,703,000

งบประมาณ
แผนดิน

