
รางแผนปฏิบัติการประจําป 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หนา 1 

(ราง) กรอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560  

ภายใตแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก (1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดําริโดย มหาวิทยาลัยแมโจ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หนวยงาน 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
2560 เปาหมาย 

F1A1 1. วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด
เชียงใหม 

ชุมชนที่ต้ังอยูรอบๆ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 5 ตําบล ไดแก ตําบลหนอง
หาร ตําบลหนองจอม ตําบลเจดียแมครัว ตําบล
แมแฝกใหม และตําบลปาไผ รวมทั้งส้ิน 51 
หมูบาน 
 

100,000 ไดชุดขอมูลดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 5 ชุดขอมูล 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ   

รศ. ดร.นคเรศ รังควัต 
ดร.พนิตพิมพ สิทธิศักด์ิ 
นายปริญญา เพียรอุตสาห 

F1A1 2. การปรับปรุงร้ัวรอบพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยแม
โจ-ชุมพร 

พ้ืนที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ มหาวิทยาลัยแมโจ-
ชุมพร จํานวน 30 ไร 

20,000 ระยะทาง 300 เมตร มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ผศ.ชลดรงค ทองสง 

F1A1 3. การสํารวจความหลากหลายของชนิด
นกในพ้ืนที่โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

พ้ืนที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ฯมหาวิทยาลัยแมโจ-
ชุมพร  จํานวน 30 ไร 

20,000 พ้ืนที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ฯมหาวิทยาลัยแม
โจ-ชุมพร  จํานวน 30 ไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ผศ.ชลดรงค ทองสง 

 รวม  3 โครงการ      
F1A2 1. การสํารวจ เก็บรวบรวมตัวอยาง

ทรัพยากรกายและชีวภาพ ในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยแมโจ-เชียงใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร และ
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

พ้ืนที่มหาวิทยาลัยแมโจ-เชียงใหม  
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร และ 
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

450,000 ฐานขอมูลทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ 
ไดแก พืช สัตว จุลินทรีย ดิน หิน น้ํา ภาย
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
พ้ืนที่ 800 ไร มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร พ้ืนที่ 
500ไร และ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร พ้ืนที่ 
30 ไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-เชียงใหม  
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร และ 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

ผศ. ดร.เยาวนิตย ธาราฉาย 
ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 
ผศ. ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
ผศ. ดร.วาที คงบรรทัด 
ผศ.ชลดรงค ทองสง 
นายสมใจ ปงหาญ 

F1A2 2. ปกปกพันธุกรรมจุลินทรียในพ้ืนที่ปา
ชายหาด จังหวัดชุมพร 
(ภายใตแผน “โครงการอนุรักษและการ
ใชประโยชนจากจุลินทรียพ้ืนที่ปา
ชายหาด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร”) 

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

55,000 3 ชนิด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 
ดร.มัลลิกา จินดาซิงห 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หนา 2 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หนวยงาน 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
2560 เปาหมาย 

 
F1A2 3. การสํารวจชันโรงในพ้ืนที่ปาโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยแม
โจ-ชุมพร 
 

พ้ืนที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ฯมหาวิทยาลัยแมโจ-
ชุมพร  จํานวน 30 ไร 

100,000 พบชันโรงและตอยอดพัฒนาเล้ียงอยางเปน
ระบบ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร นายขจรรักษ พูพัฒนศิลป 
ผศ.ดร.ณัฏฐพัชร เถียรวรกานต 
อ.ปยนุช  จันทรัมพร   

F1A2 4. การวบรวม และระบุเช้ือพันธุกรรม
ปาลมน้ํามันสายพันธุบริสุทธ์ิ 

พ้ืนที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ฯมหาวิทยาลัยแมโจ-
ชุมพร  จํานวน 30 ไร 
 

200,000 3 ชนิด ตอป 
 
 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 
ดร.มัลลิกา จินดาซิงห 
นายประสาทพร กออวยชัย 

F1A2 5.การสํารวจและจัดสรางแหลงเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมจุลินทรียในพ้ืนที่ปา
ชายหาด จังหวัดชุมพร  
(ภายใตแผน “โครงการอนุรักษและการ
ใชประโยชนจากจุลินทรียพ้ืนที่ปา
ชายหาด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร”) 
 

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

250,000 แหลงเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรียในพ้ืนที่
ปาชายหาด จังหวัดชุมพร 1 แหง 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 
ดร.มัลลิกา จินดาซิงห 

F1A2 6.โครงการสํารวจ และรวบรวมพันธุพืช
และสัตวทะเลเพ่ือจัดสรางพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาทางทะเลในพ้ืนที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
 

พ้ืนที่อนุรักษพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแมโจ-
ชุมพร 

80,000 จํานวนพันธุพืชและสัตวทะเล กวา 100 ชนิด  
ตอป 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร นายวีรชัย  เพชรสุทธ์ิ 
 

F1A2 7. โครงการสํารวจพันธุปลาทองถ่ินใน
พ้ืนที่อนุรักษพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย
แมโจ-ชุมพร 
 

พ้ืนที่อนุรักษพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแมโจ-
ชุมพร 

35,000 10 สถานี ตอป มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร นายวีรชัย  เพชรสุทธ์ิ 
 

F1A2 8. การสํารวจพฤกษศาสตรพ้ืนบานของ
ชาวกะเหร่ียง ลุมน้ําแมตอมตอนบน  
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

ลุมน้ําแมตอมตอนบน อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม 

150,000 จํานวนตัวอยางพันธุพืช 100 ชนิด คณะวิทยาศาสตร 
คณะผลิตกรรมการเกษตร
นักศึกษาสาขาการพัฒนาภูมิ
สังคมอยางยั่งยืน 

ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 
ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตรอ.
ดร.ผานิตย นาขยัน  
นาย ศิวกร นิลเพชร   
 

F1A2 9. การศึกษาภูมิปญญากับการจัดการ
ทรัพยากรปาไม กรณีศึกษาปาสะดือ 

หมูบานตุงลอย หมูบานตุงติง หมูบานยองกือ 
ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

150,000 องคความรูดานภูมิปญญากับการจัดการ
ทรัพยากรปาไม กรณีศึกษาปาสะดือ 1 ชุด 

คณะผลิตกรรมการเกษตร
วิทยาศาสตร 

ดร.ผานิตย นาขยัน 
ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หนา 3 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หนวยงาน 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
2560 เปาหมาย 

หมูบานตุงลอย หมูบานตุงติง หมูบาน
ยองกือ ตําบลอมกอย อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม 
 

นักศึกษาสาขาการพัฒนาภูมิ
สังคมอยางยั่งยืน 

ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
นาย ธีรชาติ แปงใจ 

F1A2 10. การศึกษาภูมิปญญาการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุพืชพ้ืนบานของชาวปกา
เกอะญอ ในลุมน้ําแมตอมตอนบน 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

ลุมน้ําแมตอมตอนบน อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม 

150,000 องคความรูในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช  1 
ชุด 

คณะผลิตกรรมการเกษตร
วิทยาศาสตร 
นักศึกษาสาขาการพัฒนาภูมิ
สังคมอยางยั่งยืน 

ดร.ผานิตย นาขยัน 
ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 
ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
นางสาวพรทิพย  ปญญาทะ 

F1A2 11. การวิเคราะหพ้ืนที่เพ่ือการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน  
กรณีศึกษาบานตุงลอย อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม 

บานตุงลอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 150,000 แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน 1 แผน 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร 
นักศึกษาสาขาการพัฒนาภูมิ
สังคมอยางยั่งยืน 

ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
ดร.ผานิตย นาขยัน 
อ.ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 
นายอภิชาติ  ชมภู                     

 รวม  3 โครงการ      
F1A3 1. โครงการทดสอบการเจริญเติบโตของ

พืชนอยหนาเครือ  ตนมะก้ิง และตนตีน
ฮุงดอยตามลักษณะกรรมวิธีตางๆ 

แปลงปลูกมะเก๋ียง 20 ไร แมโจ-แพร 221,000 แปลงสาธิตพืชอนรักษ 3 แปลง รวมกวา 10 
ไร 

มหาวิทยาลัยแมโจแพร เฉลิม
พระเกียรติ 

ผ.ศ.ชูชีพ  ชีพอุดม                                     
ดร.รัฐพงศ ปกแกว                                    
นายอนุกูล จันทรแกว                                   
นายธวัชชัย  ชัยธวัชวิถี                                   
นายกิติพงษ  วุฒิญาณ                                  

F1A3 2. โครงการพัฒนา ปรับปรุง  ดูแลรักษา
แปลงปลูกมะเก๋ียงและแปลงปลูกพืช
อนุรักษอ่ืนๆ 

แปลงปลูกมะเก๋ียง 20 ไร แมโจ-แพร 187,200  แปลงสาธิตและถายทอดการปลูกมะเก๋ียง 
จํานวน 20 ไร 

มหาวิทยาลัยแมโจแพร เฉลิม
พระเกียรติ 

ผ.ศ.ชูชีพ  ชีพอุดม                                     
อ.ดร.รัฐพงศ ปกแกว                                    
นายอนุกูล จันทรแกว                                   
นายธวัชชัย  ชัยธวัชวิถี                                   
นายกิติพงษ  วุฒิญาณ      
                             

F1A3 3. การอนุรักษความหลากหลายพืช
ทองถ่ิน ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 
เฉลิมพระเกียรติ 

พ้ืนที่ปาอนุรักษ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม
พระเกียรติ 

200,000 ฐานการเรียนของชุมชนในทองถ่ินดาน
อนุรักษพันธุกรรมพืชและบริการวิชาการที่
เก่ียวของไดรับการเผยแพรสูสังคม 

มหาวิทยาลัยแมโจแพร เฉลิม
พระเกียรติ 

ผศ.ดร. ธนากร ลัทธ์ิถีระสุวรรณ 
ผศ.ดร. วรรณา  มังกิตะ  
อ.ดร.อารีกมล  ต.ไชยสุวรรณ 
อ.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ 
อ.ลักขณา  พันธุแสนศรี 
ผศ.ดร.ณัฐพร  จันทรฉาย 
 

F1A3 4. โครงการจัดทําสวนสมุนไพรปา
ชายหาด ณ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

30,000 200 ตน ตอป มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ผศ.ชลดรงค ทองสง 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หนา 4 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หนวยงาน 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
2560 เปาหมาย 

 
F1A3 5. การเพาะขยายพันธุจุลินทรียปา

ชายหาดที่มีประโยชน จังหวัดชุมพร 
(ภายใตแผน “โครงการอนุรักษและการ
ใชประโยชนจากจุลินทรียพ้ืนที่ปา
ชายหาด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร”) 
 

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

95,000 3 ชนิด ตอป 
 
 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 
ดร.มัลลิกา จินดาซิงห 

F1A3 6. โครงการรวบรวมและจาํแนกสาย
พันธุหยีทะเลจากทั่วประเทศ 

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
 

90,000 200 ตน ตอป มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ผศ.ชลดรงค ทองสง 

F1A3 7. โครงการเพาะขยายพันธุปลากัด
ทองถ่ินเพ่ือปลอยเสริมในพ้ืนที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
 

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

55,700 2 สายพันธุ (สายพันธุทองถ่ิน) 
ตอป 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร นายวีรชัย  เพชรสุทธ์ิ 
 

F1A3 8. โครงการอนุรักษพันธุกรรมปลาดุกลํา
พัน 

อาคารปฏิบัติการประมงน้ําจืด มหาวิทยาลัยแม
โจ – ชุมพร  

150,000 1. พอแมพันธุปลาดุกลําพัน 200 ตัว 
ตอป 
2. บอจําลองปาพรุ 2 บอ ขนาดบอละ 100 
ตารางเมตร ตอป 
 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร นายกฤษฎิ์  พลไทย และคณะ 

F1A3 9. การเก็บรวบรวมตัวอยางพืชสมุนไพร
และทองถ่ินในรูปเมล็ด ผล ก่ิง หัว ราก 
เพ่ือนํามาเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อไวศึกษา 
 

หองปฏิบัติการ อาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ 
มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 

55,000 รวบรวมพันธุพืช 5 ชนิด ชนิดละ 50 ตน 
ตอป 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร นางณิชาพล  บัวทอง 

F1A3 10. ศูนยรวบรวมอนุรักษเรียนรูภูมิ
ปญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบานแมโจ  

แหลงรวบรวมสมุนไพรที่เพ่ือการอนุรักษและใช
ประโยชน และใหบริการวิชาการ ม.แมโจ 
เชียงใหม 

329,000 จํานวนชนิดสมุนไพรที่รวบรวมเพ่ือการ
อนุรักษและใชประโยชน 100 ชนิด 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ 
   การออกแบบส่ิงแวดลอม 
คณะวิทยาศาสตร 
สํานักฟารม 
 

ผศ.ดร.เยาวนติย ธาราฉาย 
อ.ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 
นายสมใจ ปงหาญ 

F1A3 11. ธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) 
ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแมโจ  

ม.แมโจ เชียงใหม 304,700 1. จํานวนชนิดพืชอาหารและพืชสมุนไพรที่
ปลูก 50 ชนิด  
2. กลุมเปาหมายอยางนอย 30 คน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ 
   การออกแบบส่ิงแวดลอม 
คณะวิทยาศาสตร 
สํานักวิจัยและบริการการเกษตร 
สํานักฟารม 

ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 
ผศ.ดร.เยาวนติย ธาราฉาย 
นางนงนุช กุศล  
นายอดิศักด์ิ การพึงตน 
นายสมใจ ปงหาญ 
 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หนา 5 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หนวยงาน 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
2560 เปาหมาย 

F1A3 12. การเพาะขยายพันธุผักพูม  พ้ืนที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ฯมหาวิทยาลัยแมโจ-
ชุมพร  จํานวน 30 ไร 
 

150,000 500 ตน 
(ขยายพันธุปรกติและเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ) 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร นายขจรรักษ พูพัฒนศิลป 
อ.ประสาทพร กออวยชัย 

F1A3 13.การอนุรักษ เพ่ือการใชจุลินทรียปา
ชายหาดที่มีประโยชน จังหวัดชุมพร 
ภายใตแผนงาน “โครงการอนุรักษและ
การใชประโยชนจากจุลินทรียพ้ืนที่ปา
ชายหาด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร” 

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
 

85,000 3 ชนิด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 
ดร.มัลลิกา จินดาซิงห 
ผศ.ชลดรงค ทองสง 

F1A3 14.การอนุรักษพืชอาหารพ้ืนถ่ินเพ่ือ
ความม่ันคงทางอาหาร พ้ืนที่ลุมน้ําแม
ตอมตอนบน อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม 

พ้ืนที่ลุมน้ําแมตอมตอนบน อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม 

150,000 รวบรวม เพาะ ขยายพันธุพืชอาหารพ้ืนถ่ิน 
จํานวนอยางนอย 100 ชนิด 

คณะวิทยาศาสตร 
คณะผลิตกรรมการเกษตร 
นักศึกษาสาขาการพัฒนาภูมิ
สังคมอยางยั่งยืน 

อ.ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 
ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
ดร.ผานิตย นาขยัน 
นายวัชรพงศ เดชะ   

F1A3 15. โครงการ "รวมใจภักด์ิปลูกมเหสักข-
สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว" เนื่องในวโรกาสที่พระบามสม
เด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุ 84 
พรรษา 
 

พ้ืนที่ดําเนินการดังนี้ 
1) เทศบาลเมืองแมโจ 2) เทศบาลตําบลปาไผ 
3) เทศบาลตําบลหนองหาร 4) เทศบาลตําบล
ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

202,400 จํานวนตน 1,100 ตน 
 
  

มหาวิทยาลัยแมโจ คณะกรรมการ อพ.สธ.-มจ.
รวมกับเทศบาลฯ ที่มีพ้ืนที่
ดําเนินการ 
(แหลงงบประมาณ: รับบริจาค
จากบุคลากร นักศึกษา ศิษย
เกา และบุคคลทั่วไป)  
 

 รวม  3 โครงการ      
F2A4 1. การศึกษาวิเคราะหคุณภาพดินและ

ธาตุอาหารพืชในพ้ืนที่ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแมโจ       
จ.เชียงใหม 
 

พ้ืนที่อนุรักษพันธุกรรมพืชภายใน ม.แมโจ     
จ. เชียงใหม พ้ืนที่ 800 ไร 

220,000 1. จํานวนแผนที่ประเภทตางๆ ลักษณะดิน 
น้ํา ปา ความอุมสมบูรณ กายภาพอยางนอย 
5 แผน 
2. จํานวนหนาตัดดิน  1 ช้ิน 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
 

ผศ.ดร.ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร  
ดร. วาสนา วิรุษณรัตน  
อ.จักรพงษ ไชยวงศ 

F2A4 2. เสม็ดขาวกับการใชประโยชนเพ่ือ
พัฒนาสูผลิตภัณฑ 
ภายใตแผนงาน "เครือขายการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
และพ้ืนที่เช่ือมโยง" 
 

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
 

74,100 อยางนอย 1 ผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร อ.พัชรินทร วิริยะสุขสวัสด์ิ 
นายชัยวิชิต เพชรศิลา   
อ.อํานาจ รักษาพล 
อ.อุทัยวรรณ ศรีวิชัย    
                 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หนา 6 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หนวยงาน 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
2560 เปาหมาย 

F2A4 3. การเพ่ิมมูลคาจากการใชประโยชน
จากผักบุงทะเล ในพ้ืนที่อนุรักษแหลง
พันธุพืชสมุนไพรปาชายหาด 
ภายใตแผนงาน "เครือขายการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
และพ้ืนที่เช่ือมโยง" 

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
 

101,000  อยางนอย 1 ผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 
ดร.มัลลิกา จินดาซิงห 
ผศ.ชลดรงค ทองสง 

F2A4 4. การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ
น้ํามันจากขม้ินชัน เพ่ือนํามาใช
ประโยชนในโครงการอนุรักษพันธุกรรม
สมุนไพรปาชายหาด 
ภายใตแผนงาน "เครือขายการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
และพ้ืนที่เช่ือมโยง" 

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
 

90,000  อยางนอย 1 ผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 
ดร.มัลลิกา จินดาซิงห 
ผศ.ชลดรงค ทองสง 

F2A4 5. การขยายพันธุสมุนไพรปลาไหลเผือก 
เพ่ือการอนุรักษและใชประโยชนในการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

งานฟารมประมงน้ําจืดมหาวิทยาลัยแมโจ – 
ชุมพร  

10,000 รวบรวมตันพันธุจากธรรมชาติมาปลูกรักษา
ในแปลงสาธิต 100 ตน 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร นายกฤษฎ พลไทย 
นายขจรรักษ  พูพัฒนศิลป 

F2A4 6. โครงการพัฒนาหยีทะเลเพ่ือฟนฟู
ส่ิงแวดลอมและพืชพลังงานทางเลือก 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร  60,000 พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
ประมาณ 2 ไร 
 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ผศ.ชลดรงค ทองสง 

F2A4 7. การอนุรักษพันธุกรรม และรวบรวม
สายพันธุขาวใชน้ํานอยในพ้ืนที่ภาคใต 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 200,000 3 ชนิด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 
ดร.มัลลิกา จินดาซิงห 
 

F2A4 8.การพัฒนาผลิตภัณฑกําจัดแมลงจาก
ปลาไหลเผือก 

แมโจ-ชุมพร 55,000 1. ผลิตภัณฑ กําจัดแมลง จากปลาไหลเผือก
อยางนอย 1 ผลิตภัณฑ 
2. ถายทอดและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร อ.พัชรินทร วิริยะสุขสวัสด์ิ 
นายชัยวิชิต เพชรศิลา   
ดร.บุญศิลป จิตตะประพันธ 
อ.อุทัยวรรณ ศรีวิชัย    
 

F2A4 9.การศึกษาสายพันธุ ปลาไหลเผือกใน
พ้ืนที่ปาชายหาด ที่มีความสัมพันธกับ
สารสําคัญโดยการจัดกลุมพันธุกรรม  

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จํานวน 30 ไร 

150,000 2 ชนิด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 
ดร.มัลลิกา จินดาซิงห 
ดร.บุญศิลป จิตตะประพันธ 
 

F2A4 10.การพัฒนาผลิตภัณฑกําจัดแมลงจาก
ใบเสม็ดขาว 

แมโจ-ชุมพร 55,000 1. ผลิตภัณฑ กําจัดแมลงจากใบเสม็ดขาว 
อยางนอย 1 ผลิตภัณฑ 
2. ถายทอดและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร อ.พัชรินทร วิริยะสุขสวัสด์ิ 
นายชัยวิชิต เพชรศิลา   
อ.อํานาจ รักษาพล 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หนวยงาน 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
2560 เปาหมาย 

อ.อุทัยวรรณ ศรีวิชัย 
F2A4 11. ศูนยเรียนรูจุลินทรียปาชายหาด 

จังหวัดชุมพร 
ภายใตแผนงาน “โครงการอนุรักษและ
การใชประโยชนจากจุลินทรียพ้ืนที่ปา
ชายหาด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร” 

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

85,000 1 แหง  
ม.แมโจ-ชุมพร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 
ดร.มัลลิกา จินดาซิงห 
 

F2A4 12. ศูนยเรียนรูชันโรง มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 100,000 ศูนยเรียนรูชันโรงครบวงจร มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ขจรรักษ  พูพัฒนศิลป 
ผศ.ดร.ณัฏฐพัชร เถียรวรกานต   
อ.ปยนุช  จันทรัมพร 
 

F2A4 13. การศึกษาและพัฒนาขนุนพันธุ
ละแมเพ่ือเปนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 
 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร  80,000 พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
ประมาณ 1 ไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ผศ.ชลดรงค ทองสง 

F2A4 14. การศึกษาลักษณะทางฟโนไทป และ
จีโนไทป เพ่ือพิสูจนสายพันธุ และพัฒนา
สายพันธุของจุลินทรียปาชายหาด 
จังหวัดชุมพร 
ภายใตแผนงาน “โครงการอนุรักษและ
การใชประโยชนจากจุลินทรียพ้ืนที่ปา
ชายหาด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร” 
 

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

200,000 3 ชนิด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 
ดร.มัลลิกา จินดาซิงห 
 

F2A4 15. การศึกษาโคมลอยในวัฒนธรรม
ลานนา: ประวัติ ภูมิปญญา ความเช่ือ
และประเพณี 

วัด ชุมชน และสถานที่จัดกิจกรรมปลอยโคม
ลอยในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก เชียงราย 
เชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา 
แพร นาน 

200,000 หนังสือประวัติความเปนมา ภูมิปญญาและ
ความเช่ือ เก่ียวกับโคมลอยลานนา 1 เลม 

คณะศิลปศาสตร อ.ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ  
อ.ดร.กิตยุตม กิตติธรสกุล 
อ.ชยุตภัฏ คํามูล 
อ.ลักขณา ชาปู 
อ.ดวงหทัย ลือดัง 

F2A4 16. การศึกษาขนาดเช้ือเพลิงและการใช
พลังงานที่เหมาะสมสําหรับโคมไฟ 

โคมลอยขนาดตางๆ ที่จัดจําหนายในเขตจังหวัด
เชียงใหม-ลําพูน 

200,000 1. ผลการศึกา 1 เร่ือง แนวทางการใช
เช้ือเพลิงสําหรับโคมไฟที่ปลอดภัย  
2.การตีพิมพบทความทางวิชาการ 1  
บทความ  
3.การนําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติ 1 คร้ัง 
 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
คณะวิทยาศาสตร 

อ.ดร.ชวโรจน ใจสิน  
นายนรินทร ปนแกว  
อ.ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี  

 รวม  16 โครงการ      
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
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ผูรับผิดชอบโครงการ 
2560 เปาหมาย 

F2A6 1. โครงการอนุรักษและการพัฒนา
กลวยไมพ้ืนเมือง มาว่ิง (Doritis) และ
จุหลัน (Cymbidium ensifolium) ใน
มหาวิทยาลัย แมโจ-ชุมพร เพ่ือการคาที่
ยั่งยืน 

พ้ืนที่มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพรและพ้ืนที่
ใกลเคียง 

79,950 1. การประเมินผลชนิดของพันธุกลวยไม
พ้ืนเมืองพบในปาชายหาดในมหาวิทยาลัยแม
โจ-ชุมพร มากกวา 3 ชนิด  
2. การประเมินจากการรวบรวมพันธุพันธุ
กลวยไมพ้ืนเมืองในทองถ่ินและตางถ่ิน
มากกวา 7 ชนิด 
3. การประเมินจากการขยายพันธุพืชที่มี
ความเส่ียงตอการสูญพันธุและปริมาณการ
ขยายพันธุได 50,000 ตน 
 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร นายชัยวิชิต  เพชรศิลา 
อ.พัชรินทร วิริยะสุขสวัสด์ิ    
อ.อุทัยวรรณ ศรีวิชัย   
อ.อํานาจ รักษาพล 
นายรังสิวุฒิ สิงหคํา   
นายขจรรักษ พูพัฒนศิลป     

       
F3A7 1. โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 

180,000 1. มหาวิทยาลัยไดเปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนของ อพ.สธ.   
2. มีพ้ืนที่เก็บตัวอยางพืชพรรณไมทองถ่ินใน
รูปของพรรณไมแหง และพรรณไมดอง  
3. มีมุมเรียนรู (Learning space) ซ่ึงพัฒนา
เปนมุมหองสมุดขนาดเล็กสําหรับการ
แลกเปล่ียนเรียนรู และคนควาดานพืช 
4. มีหลักสูตรทองถ่ินในการสํารวจจัดทําฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน โดยจัดทํารวมกับองคการ
บริหารสวนทองถ่ินและชุมชน   
5. คณาจารยและบุคลากรสามารถ
ประยุกตใชองคความรูจากสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน เปนส่ือการเรียนการสอนในวิชาตาง 
ๆ  
6. ไดนวัตกรรมของการเรียนรูเพ่ือนําไปสูการ
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปญญาของ
ประเทศไทย นําไปสูการพัฒนาคนใหเขมแข็ง
รูเทาทันพรอมรับกับกระแสการเปล่ียนแปลง
ของโลก 

คณะวิทยาศาสตร 
คณะสถาปตยกรรมและการ
ออกแบบส่ิงแวดลอม 
คณะผลิตกรรมการเกษตร 
สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการ
การเกษตร 

ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล  
ผศ.ดร.เยาวนิตย ธาราฉาย 
ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
ผศ.ดร.วาที คงบรรทัด  
นางสาวณิชมน ธรรมรักษ 
นายอดิศักด์ิ การพึงตน 

F3A7 2. การพัฒนาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ตํารวจชายแดนสวนเพชร อําเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 

โรงเรียนตํารวจชายแดนสวนเพชร อําเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 

50,000 พ้ืนที่ภายในโรงเรียนตํารวจชายแดนสวน
เพชร จํานวน 1 ไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ผศ.ชลดรงค ทองสง 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน
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ผูรับผิดชอบโครงการ 
2560 เปาหมาย 

       
F3A8 1. นิทรรศการถาวร ภาพถายสัตวและ

พันธุพืช ในปาโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยแมโจ 
– ชุมพร 
 

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 150,000 สัตว และพันธุพืชที่นาสนใจในพ้ืนที่ฯ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร นายขจรรักษ พูพัฒนศิลป     

F3A8 2.“MR. GARD” การดอาสา อนุรักษปก
ปกษพันธุกรรมจุลินทรียปาชายหาด 
จังหวัดชุมพร 
ภายใตแผนงาน “โครงการอนุรักษและ
การใชประโยชนจากจุลินทรียพ้ืนที่ปา
ชายหาด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร” 
 

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

147,500 MR. GARD 30 คน มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 
ดร.มัลลิกา จินดาซิงห 
ผศ.ชลดรงค ทองสง 

F3A8 3. นิทรรศการทางวิชาการ จุลินทรียปา
ชายหาด จังหวัดชุมพร 
ภายใตแผนงาน “โครงการอนุรักษและ
การใชประโยชนจากจุลินทรียพ้ืนที่ปา
ชายหาด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร” 

พ้ืนที่ปาชายหาด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

65,000 1 คร้ัง มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 
ดร.มัลลิกา จินดาซิงห 
 

F3A8 4. ผลิตส่ือสารคดี (วีดีทัศน) และ
เอกสารเผยแพรการใชประโยชนในพ้ืนที่
ปาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
 

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 150,000 - สารคดี 10 เร่ือง 
- เอกสารเผยแพร 5,000 ชุด 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร นายขจรรักษ พูพัฒนศิลป     

F3A8 5. ฝกอบรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและทรัพยากร ในพ้ืนที่ปา
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
 

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 100,000 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป   
300 คน 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร นายขจรรักษ พูพัฒนศิลป 
นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ 
นางสาวสายทอง สุจริยาพงศพร     
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F3A8 6. การสํารวจทัศนคติของนักทองเที่ยวที่
มีตอกิจกรรมการปลอยโคมลอยในเขต
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 

กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ นักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและตางชาติในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม 

150,000 1. ทราบขอมูลสถานภาพสวนตัวของ
นักทองเที่ยวที่มีตอกิจกรรมการปลอยโคม
ลอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม เพ่ือให
ขอมูลเหลานี้เปนประโยชนแกผูประกอบการ 
ในการวิเคราะหลูกคาและนักทองเที่ยว 
รวมถึงเปนขอมูลเพ่ือการศึกษาคนควาใหกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆตอไปใน
อนาคต 
2. ทราบทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอ
กิจกรรมการปลอยโคมลอยในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือนําไปสูแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมการปลอยโคมลอยในเขต
พ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหมตอไป 
 

คณะเศรษฐศาสตร ดร.พิมพชนก  สังขแกว 

F3A8 7. การปลูกจติสํานึกและความเขาใจการ
ปลอยโคมลอยขององคการปกครองสวน
จังหวัดเชียงใหม ผูประกอบการ
ทองเที่ยวและประชาชนในเขตเมือง
เชียงใหม 

พ้ืนที่ในเขตเมืองเชียงใหม 150,000 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจ
อยางถูกตองในการปลอยโคมลอยในการสืบ
สานและอนุรักษประเพณีอยางเหมาะสม 

วิทยาลัยบริหารศาสตร  ดร. นนท นาประทานสุข 
ผศ. เอกพิชญ ชินะขาย 

F3A8 8. เครือขายอนุรักษพันธุกรรมพืช
ทองถ่ินออมกอย กรณีศึกษาหมูบานทุง
จําเริง ตําบลอมกอย อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม 

หมูบานทุงจําเริง ตําบลอมกอย อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม 

150,000 เครือขายอนุรักษ อยางนอย 1 เครือขาย คณะผลิตกรรมการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร 
นักศึกษาสาขาการพัฒนาภูมิ
สังคมอยางยั่งยืน 

ดร.ผานิตย นาขยัน 
ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  
ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 
นายอินสม  สารินจา    
                 

F3A8 9. การสงเสริมเกษตรอินทรีย ลดการใช
สารเคมีในชุมชน บานหลิม ตําบลอม
กอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

ชุมชน บานหลิม ตําบลอมกอย อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม 

150,000 ชุมชนมีพฤติกรรมลด ละ การใชสารเคมี
อยางนอยรอยละ 70 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร 
นักศึกษาสาขาการพัฒนาภูมิ
สังคมอยางยั่งยืน 

ดร.ผานิตย นาขยัน 
ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  
ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 
นายเอกฉัตร สัมฤทธ์ิ   
                  

F3A8 10. การจัดการสภาพ แวดลอมชุมชน
บนพ้ืนที่สูง กรณีศึกษาขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ลุมน้ําแมตอมตอนบน  
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

พ้ืนที่ลุมน้ํา 
แมตอมตอนบน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

150,000 ชุดความรูดานการจัดการขยะที่เหมาะสมใน
พ้ืนที่ 1 ชุด 

คณะวิทยาศาสตร 
คณะผลิตกรรมการเกษตร 
นักศึกษาสาขาการพัฒนาภูมิ
สังคมอยางยั่งยืน 

อ.ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 
ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
ดร.ผานิตย นาขยัน 
นายตอพงค ต๊ิบม่ัง 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หนวยงาน 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
2560 เปาหมาย 

       
F3A8 แผนงานกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม
โจ ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 
1) การเขารวมจัดนิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและนทิรรศการ อพ.สธ. 
2) การเผยแพรผลงานโดยส่ือตาง ๆ   
3) การดําเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการ
สนับสนุนงานตามกรอบแผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

พ้ืนที่มหาวิทยาลัยแมโจ ทั้ง 3 พ้ืนที่ 470,000 1. มหาวิทยาลัยไดเขารวมนําเสนอผลงานใน
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
"ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากลนมีใหเห็น" 
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยสระบุรี จ.
สระบุรี 
2. มีผลงานเผยแพรโดยส่ือตาง ๆ  เชน การ
ทําเอกสารเผยแพร เว็บไซตประชาสัมพันธ ที่
ไดรับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
3. ไดดําเนินงานอ่ืน ๆ ที่เปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. เชน 
การประชุมเพ่ือจัดทําแผนแมบท แผนปฏิบัติ
การประจําป การประชุมเพ่ือพิจารณา
ขอเสนอโครงการประจําป การประชุม
คณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ การประชุม
นําเสนอผลงานประจําป   

มหาวิทยาลัยแมโจ คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
อพ.สธ.-มจ. 

       

 

 

 

 

 

 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย 

  รวม  7 โครงการ             
 รวม 17 โครงการ             

F1A3 5. การจัดสรางแหลง
รวบรวมพันธุกลวยไม
ไทยพันธุแทแบบก่ึง
ธรรมชาติ 

พ้ืนที่ปาและในบริเวณ
มหาวิทยาลัยแมโจ 

100,000 รวมรวมพันธุ
กลวยไม 200 
ชนิด/ป 

100,000  รวมรวมพันธุ
กลวยไม 200 
ชนิด/ป 

100,000  รวมรวมพันธุ
กลวยไม 200 
ชนิด/ป 

100,000  รวมรวมพันธุ
กลวยไม 200 
ชนิด/ป 

100,000  รวมรวมพันธุ
กลวยไม 200 
ชนิด/ป 

ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย 

F1A3 6. การเพาะขยายพันธุ
เพ่ือการอนุรักษและใช
ประโยชน (ในหองแล็ป 
Tissue culture) 

บริเวณมหาวิทยาลัยแม
โจ จ.เชียงใหม 

200,000 ขยายพันธุ
กลวยไม 100 
ชนิด 

200,000  ขยายพันธุ
กลวยไม 100 
ชนิด 

200,000  ขยายพันธุ
กลวยไม 100 
ชนิด 

200,000  ขยายพันธุ
กลวยไม 100 
ชนิด 

200,000  ขยายพันธุ
กลวยไม 100 
ชนิด 

ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

F1A3 7.การจัดสรางแหลง
รวบรวมกลวยไมไทย
พันธุแท นอกถ่ินที่อยู  
(โรงเรือน) 

บริเวณมหาวิทยาลัยแม
โจ จ.เชียงใหม 

600,000  โรงเรือนปลูก
เล้ียงกลวยไม 
1 โรง 

600,000 ขยายและซอม
บํารุงโรงเรือน
ปลูกเล้ียง
กลวยไม  

600,000 ขยายและซอม
บํารุงโรงเรือน
ปลูกเล้ียง
กลวยไม  

600,000 ขยายและซอม
บํารุงโรงเรือน
ปลูกเล้ียง
กลวยไม  

600,000 ขยายและซอม
บํารุงโรงเรือน
ปลูกเล้ียง
กลวยไม  

ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

F1A3 8.การจัดสรางแหลง
รวบรวมกลวยไมไทย
พันธุแทเพ่ิมเติม (พ้ืนที่
สาธารณะ วัด โรงเรียน 
ฯลฯ) 

พ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัย
รัศมี 50 กม. 

200,000 รวมรวมพันธุ
กลวยไม 200 
ชนิด/ป 

200,000  รวมรวมพันธุ
กลวยไม 200 
ชนิด/ป 

200,000  รวมรวมพันธุ
กลวยไม 200 
ชนิด/ป 

200,000  รวมรวมพันธุ
กลวยไม 200 
ชนิด/ป 

200,000  รวมรวมพันธุ
กลวยไม 200 
ชนิด/ป 

 ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

  รวม  32  โครงการ             
F2A4 14.ศึกษาและ

พัฒนาการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อปลาไหลเผือก 

ม.แมโจ ชุมพร    1,500 ตน                   

F2A4 15.การใชประโยชนดาน
อาหารและสมุนไพร ภมิู
ปญญาชาวบาน 

                      ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

F2A4 30.การใชประโยชนดาน
อาหารและสมุนไพรจาก
กลวยไมไทยพันธุแท 
(ศึกษาโอสถสารของ
กลวยไมที่มีสรรพคุณ
ทางยา เพ่ือการนําไปสู
พืชสาธารณสุขมูลฐาน) 

บริเวณมหาวิทยาลัยแม
โจ 

60,000  1 ผลิตภัณฑ 60,000   1 ผลิตภัณฑ 60,000   1 ผลิตภัณฑ 60,000   1 ผลิตภัณฑ 60,000   1 ผลิตพันธ ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

F2A4 31.การใชประโยชนดาน
เคร่ืองสําอางจาก
กลวยไมไทยพันธุแท 
(น้ําหอม เคร่ืองประทิน
ผิว ฯลฯ) 

บริเวณมหาวิทยาลัยแม
โจ 

60,000  1 ผลิตภัณฑ 60,000   1 ผลิตภัณฑ 60,000   1 ผลิตภัณฑ 60,000   1 ผลิตภัณฑ 60,000   1 ผลิตภัณฑ ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

  รวม 69 โครงการ             
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย 

F2A5 5.จัดทําฐานขอมูล
กลวยไมไทยพันธุแท
พระราชทาน 

  20,000  โปรแกรม
ฐานขอมูล 1 
โปรแกรม 

20,000   โปรแกรม
ฐานขอมูล 1 
โปรแกรม 

20,000   โปรแกรม
ฐานขอมูล 1 
โปรแกรม 

20,000   โปรแกรม
ฐานขอมูล 1 
โปรแกรม 

20,000   โปรแกรม
ฐานขอมูล 1 
โปรแกรม 

ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

F2A5 6.ฐานขอมูลพันธุกรรม
พืชทองถ่ินในพ้ืนที่
ตําบลแมทราย อําเภอ
รองกวาง จังหวัดแพร 

ม.แมโจ แพร พ้ืนที่ 500 
ไร และ รัศมี 50 
กิโลเมตร รอบวิทยาเขต 

 50,000   ฐานขอมูล 
จํานวน 1 ชุด 

                ผศ.ดร.ธนากร  
ลัทธ์ิถีระสุวรรณ 
และคณะ 

  รวม 6 โครงการ 
 

           
 

F2A6 1.การพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุกลวยไม
ไทยพันธุแท 

บริเวณมหาวิทยาลัยแม
โจ 

300,000  กลวยไมสาย
พันธุใหม 1 
สายพันธุ 

300,000   กลวยไมสาย
พันธุใหม 1 
สายพันธุ 

300,000   กลวยไมสาย
พันธุใหม 1 
สายพันธุ 

300,000   กลวยไมสาย
พันธุใหม 1 
สายพันธุ 

300,000   กลวยไมสาย
พันธุใหม 1 
สายพันธุ 

ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

 รวม 2 โครงการ             
 รวม  1 โครงการ             

F3A8 6. การจัดทําเว็บไซต 
อพ.สธ.-มจ. 

  20,000 เพ่ือประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดําริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

  เพ่ือประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดําริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

  เพ่ือประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดําริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

  เพ่ือประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดําริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

  เพ่ือประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดําริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

กําหนดใหเปนการ
ดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง ทุกป 

F3A8 16.จัดทําแหลงศึกษาดู
งาน ฝกอบรมและการ
ใชประโยชนอ่ืน ๆ 
(พ้ืนที่สวนด้ังเดิมของ
กลวยไม) 

  200,00 แหลงศึกษาดู
งานในเขต
จังหวัด
เชียงใหม
(รวมกับ 
อบต.) 1 แหง 
และหลักสูตร
อบรม 1 
หลักสูตร/ป 

200,00  ขยายและ
บํารุงแหลง
เรียนรูดูในเขต
จังหวัด
เชียงใหม
(รวมกับ 
อบต.)และ
หลักสูตรอบรม 
1 หลักสูตร/ป 

200,00  ขยายและ
บํารุงแหลง
เรียนรูดูในเขต
จังหวัด
เชียงใหม
(รวมกับ 
อบต.)และ
หลักสูตรอบรม 
1 หลักสูตร/ป 

200,00  ขยายและ
บํารุงแหลง
เรียนรูดูในเขต
จังหวัด
เชียงใหม
(รวมกับ 
อบต.)และ
หลักสูตรอบรม 
1 หลักสูตร/ป 

200,00  ขยายและ
บํารุงแหลง
เรียนรูดูในเขต
จังหวัด
เชียงใหม
(รวมกับ 
อบต.)และ
หลักสูตรอบรม 
1 หลักสูตร/ป 

ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หนา 14 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย 

F3A8 17.การเสวนาดานตาง 
ๆ (ภูมิปญญาดานการ
เพาะเล้ียง ใชประโยชน 
ประวัติศาสตร ฯลฯ) 

 60,000 จัดเสวนา 1 
เร่ือง 2 คร้ัง/ป 
โดยรวมกับ
เทศบาลในเขต 
จ.เชียงใหม 

60,000 จัดเสวนา 1 
เร่ือง 1 คร้ัง 
โดยรวมกับ
เทศบาลเมือง
แมโจ และเขา
รวมจัด
นิทรรศการ 
อพ.สธ. 

60,000 จัดเสวนา 1 
เร่ือง 2 คร้ัง/ป 
โดยรวมกับ
เทศบาลในเขต 
จ.เชียงใหม 

60,000 จัดเสวนา 1 
เร่ือง 1 คร้ัง 
โดยรวมกับ
เทศบาลเมือง
แมโจ และเขา
รวมจัด
นิทรรศการ 
อพ.สธ. 

60,000 จัดเสวนา 1 
เร่ือง 2 คร้ัง/ป 
โดยรวมกับ
เทศบาลในเขต 
จ.เชียงใหม 

ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

F3A8 18.การพัฒนาเชิงบูรณา
การกับรายวิชาที่
เก่ียวของ 

  0 แทรกเนื้อหา
และวัตถุดิบใน
การทดลอง 1 
เร่ืองใน
รายวิชา 

0 แทรกเนื้อหา
และวัตถุดิบใน
การทดลอง 1 
เร่ืองใน
รายวิชา 

0 แทรกเนื้อหา
และวัตถุดิบใน
การทดลอง 1 
เร่ืองใน
รายวิชา 

0 แทรกเนื้อหา
และวัตถุดิบใน
การทดลอง 1 
เร่ืองใน
รายวิชา 

0 แทรกเนื้อหา
และวัตถุดิบใน
การทดลอง 1 
เร่ืองใน
รายวิชา 

ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

F3A8 19.การจัดต้ังชมรม
อนุรักษกลวยไมไทย
(นักศึกษา) 

  40,000 จัดต้ังชมรม
อนุรักษโดย
นักศึกษา ม.
แมโจเปน
สมาชิก 1 
ชมรม 

40,000  จัดกิจกรรม
อบรมแก
นักเรียน 
นักศึกษาโดย
ชมรม 1 คร้ัง/
ป 

40,000  จัดกิจกรรม
อบรมแก
นักเรียน 
นักศึกษาโดย
ชมรม 1 คร้ัง/
ป 

40,000  จัดกิจกรรม
อบรมแก
นักเรียน 
นักศึกษาโดย
ชมรม 1 คร้ัง/
ป 

40,000  จัดกิจกรรม
อบรมแก
นักเรียน 
นักศึกษาโดย
ชมรม 1 คร้ัง/
ป 

ภายใตแผนงาน"
โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

F3A8 20.การจัดต้ังชมรม
อนุรักษกลวยไมไทย 
อพ.สธ. (ประชาชน
ทั่วไป) 

  40,000 จัดต้ังชมรม
อนุรักษโดย
ประชาชน
ทั่วไป จ.
เชียงใหม 1 
ชมรม 

40,000  จัดกิจกรรม
อบรมแก
ประชาชนโดย
จัดชมรม 1 
คร้ัง/ป 

40,000  จัดกิจกรรม
อบรมแก
ประชาชนโดย
จัดชมรม 1 
คร้ัง/ป 

40,000  จัดกิจกรรม
อบรมแก
ประชาชนโดย
จัดชมรม 1 
คร้ัง/ป 

40,000  จัดกิจกรรม
อบรมแก
ประชาชนโดย
จัดชมรม 1 
คร้ัง/ป 

 

F3A8 21.การจัดทําเว็บไซต   30,000 จัดทําเว็บไซต
อนุรักษ
กลวยไมไทย 1 
เว็บ 

30,000  ปรับปรุง
อัพเดทขอมูล
โดยมีงาน
เผยแพร
ความรูหรือ
ประชาสัมพันธ
อยางนอย 50 
เร่ือง/ป 

30,000  ปรับปรุง
อัพเดทขอมูล
โดยมีงาน
เผยแพร
ความรูหรือ
ประชาสัมพันธ
อยางนอย 50 
เร่ือง/ป 

30,000  ปรับปรุง
อัพเดทขอมูล
โดยมีงาน
เผยแพร
ความรูหรือ
ประชาสัมพันธ
อยางนอย 50 
เร่ือง/ป 

30,000  ปรับปรุง
อัพเดทขอมูล
โดยมีงาน
เผยแพร
ความรูหรือ
ประชาสัมพันธ
อยางนอย 50 
เร่ือง/ป 

ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

F3A8 22.การปลอยกลวยไมสู
พ้ืนที่อนุรักษ 

  60,000 จัดกิจกรรม
ปลอยกลวยไม

60,000   จัดกิจกรรม
ปลอยกลวยไม

60,000   จัดกิจกรรม
ปลอยกลวยไม

60,000   จัดกิจกรรม
ปลอยกลวยไม

60,000   จัดกิจกรรม
ปลอยกลวยไม

ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย 

โดยรวมกับ 
อบต.หรือ 
รร.2 คร้ัง/ป 

โดยรวมกับ 
อบต.หรือ 
รร.2 คร้ัง/ป 

โดยรวมกับ 
อบต.หรือ 
รร.2 คร้ัง/ป 

โดยรวมกับ 
อบต.หรือ 
รร.2 คร้ัง/ป 

โดยรวมกับ 
อบต.หรือ 
รร.2 คร้ัง/ป 

ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

F3A8 23.การจัดทําสารคดี 
(ดานการอนุรักษ การใช
ประโยชน และการ
เผยแพรโครงการ) 

  40,000 สารคดี
กลวยไมไทย
ดานตางๆ 1 
เร่ือง/ป 

40,000 สารคดี
กลวยไมไทย
ดานตางๆ 1 
เร่ือง/ป 

40,000 สารคดี
กลวยไมไทย
ดานตางๆ 1 
เร่ือง/ป 

40,000 สารคดี
กลวยไมไทย
ดานตางๆ 1 
เร่ือง/ป 

40,000 สารคดี
กลวยไมไทย
ดานตางๆ 1 
เร่ือง/ป 

ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

F3A8 24.การจัดหาบุคลากร
เฉพาะดาน (จนท.ดูแล
สวน และนกัวิชาการ) 

  360,000 นักวิชาการ1 
คนและคนงาน 
1 คนดูแล
แผนงาน 
"โครงการ
อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
กลวยไมไทย
พันธุแท" 
(โครงการยอย
ไมมีคาจาง
เหมาคนงาน
รายเดือน) 

360,000 นักวิชาการ1 
คนและคนงาน 
1 คนดูแล
แผนงาน 
"โครงการ
อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
กลวยไมไทย
พันธุแท" 
(โครงการยอย
ไมมีคาจาง
เหมาคนงาน
รายเดือน) 

360,000 นักวิชาการ1 
คนและคนงาน 
1 คนดูแล
แผนงาน 
"โครงการ
อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
กลวยไมไทย
พันธุแท" 
(โครงการยอย
ไมมีคาจาง
เหมาคนงาน
รายเดือน) 

360,000 นักวิชาการ1 
คนและคนงาน 
1 คนดูแล
แผนงาน 
"โครงการ
อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
กลวยไมไทย
พันธุแท" 
(โครงการยอย
ไมมีคาจาง
เหมาคนงาน
รายเดือน) 

360,000 นักวิชาการ1 
คนและคนงาน 
1 คนดูแล
แผนงาน 
"โครงการ
อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
กลวยไมไทย
พันธุแท" 
(โครงการยอย
ไมมีคาจาง
เหมาคนงาน
รายเดือน) 

ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

F3A8 25.การจัดทําแผน
งบประมาณ การ
ติดตาม และจัดทํา
รายงานประจําป 

  30,000 แผน
งบประมาณ
และรายงาน
ประจําป 

30,000 แผน
งบประมาณ
และรายงาน
ประจําป 

30,000 แผน
งบประมาณ
และรายงาน
ประจําป 

30,000 แผน
งบประมาณ
และรายงาน
ประจําป 

30,000 แผน
งบประมาณ
และรายงาน
ประจําป 

ภายใตแผนงาน 
"โครงการอนุรักษและใช
ประโยชนจากกลวยไม
ไทยพันธุแท" 

F3A8 32.ฝกอบรมสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร ในพ้ืนที่ปา
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

มหาวิทยาลัยแมโจ – 
ชุมพร 

100,000 นักเรียน 
นักศึกษาและ
ประชาชน
ทั่วไป 300 คน 

- - 100,000 นักเรียน รร. 
ชุมชนบานเขา
หลาง 
อ.ละแม จ.
ชุมพร 
นักศึกษาและ
ประชาชน
ทั่วไป 300 คน 

- - 100,000 นักเรียน 
นักศึกษาและ
ประชาชน
ทั่วไป 300 คน 

ขจรรักษ พูพัฒนศิลป 
รับผิดชอบโครงการ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
ชุมพร 

F3A8 39. เครือขายอนุรักษ
พันธุกรรมพืชทองถ่ิน
ออมกอย กรณีศึกษา
หมูบานทุงจําเริง ตําบล
อมกอย อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม 

หมูบานทุงจําเริง ตําบล
อมกอย อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม 

150,000 เครือขาย
อนุรักษ อยาง
นอย 1 
เครือขาย 

150,000 เครือขาย
อนุรักษ อยาง
นอย 2 
เครือขาย 

150,000 เครือขาย
อนุรักษ อยาง
นอย 3 
เครือขาย 

150,000 เครือขาย
อนุรักษ อยาง
นอย 4 
เครือขาย 

150,000 เครือขาย
อนุรักษ อยาง
นอย 5
เครือขาย 

ทีมสาขาการพัฒนาภูมิ
สังคมอยางยั่งยืน 

F3A8 40.การสงเสริมเกษตร
อินทรีย ลดการใช
สารเคมีในชุมชน บาน
หลิม ตําบลอมกอย  
อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม 

เทศบาลอมกอย ต.อม
กอย อ.อมกอย จ.
เชียงใหม 

150,000 ชุมชนมี
พฤติกรรมลด 
ละ การใช
สารเคมีอยาง
นอยรอยละ 
70 

150,000 ชุมชนมี
พฤติกรรมลด 
ละ การใช
สารเคมีอยาง
นอยรอยละ 
70 

       

F3A8 41. การจัดการสภาพ 
แวดลอมชุมชนบนพ้ืนที่
สูง กรณีศึกษาขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่ลุมน้ํา 
แมตอมตอนบน อําเภอ
อมกอย จังหวัด
เชียงใหม 

พ้ืนที่ลุมน้ํา 
แมตอมตอนบน อําเภอ
อมกอย จังหวัด
เชียงใหม 

150,000 ชุดความรูดาน
การจัดการ
ขยะที่
เหมาะสมใน
พ้ืนที่ 1 ชุด 

150,000 ชุดความรูดาน
การจัดการ
ขยะที่
เหมาะสมใน
พ้ืนที่ 1 ชุด 

       

F3A8 42. โครงการการ
บริหารจัดการการ
ดําเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
(อพ.สธ. – มจ.) 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
เชียงใหม 

250,000 -การประชุม
เพ่ือจัดทําแผน
แมบท/ 
แผนปฏิบัติ
การประจําป  
-การประชุม
เพ่ือพิจารณา
ขอเสนอ
โครงการ
ประจําป 
-การประชุม
คณะกรรมการ
/อนุ
กรรมการฯ 

250,000 -การประชุม
เพ่ือจัดทําแผน
แมบท/ 
แผนปฏิบัติ
การประจําป  
-การประชุม
เพ่ือพิจารณา
ขอเสนอ
โครงการ
ประจําป 
-การประชุม
คณะกรรมการ
ฯ 

250,000 -การประชุม
เพ่ือจัดทําแผน
แมบท/ 
แผนปฏิบัติ
การประจําป  
-การประชุม
เพ่ือพิจารณา
ขอเสนอ
โครงการ
ประจําป 
-การประชุม
คณะกรรมการ
ฯ 

250,000 -การประชุม
เพ่ือจัดทําแผน
แมบท/ 
แผนปฏิบัติ
การประจําป  
-การประชุม
เพ่ือพิจารณา
ขอเสนอ
โครงการ
ประจําป 
-การประชุม
คณะกรรมการ
ฯ 

250,000 -การประชุม
เพ่ือจัดทําแผน
แมบท/ 
แผนปฏิบัติ
การประจําป  
-การประชุม
เพ่ือพิจารณา
ขอเสนอ
โครงการ
ประจําป 
-การประชุม
คณะกรรมการ
ฯ 

  



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หนา 17 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นท่ีดําเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหตุ 
2560 เปาหมาย 2561 เปาหมาย 2562 เปาหมาย 2563 เปาหมาย 2564 เปาหมาย 

-การประชุม
นําเสนอ
ผลงาน
ประจําป  
-การจาย
คาตอบแทน
ลวงเวลาใหกับ 
จนท. 
ปฏิบัติงาน 
-อ่ืนๆ 

-การประชุม
นําเสนอ
ผลงาน
ประจําป  
-การจาย
คาตอบแทน
ลวงเวลาใหกับ 
จนท. 
ปฏิบัติงาน 
-อ่ืนๆ 

-การประชุม
นําเสนอ
ผลงาน
ประจําป 
-การจาย
คาตอบแทน
ลวงเวลาใหกับ 
จนท. 
ปฏิบัติงาน  
-อ่ืนๆ 

-การประชุม
นําเสนอ
ผลงาน
ประจําป 
-การจาย
คาตอบแทน
ลวงเวลาใหกับ 
จนท. 
ปฏิบัติงาน  
-อ่ืนๆ 

-การประชุม
นําเสนอ
ผลงาน
ประจําป 
-การจาย
คาตอบแทน
ลวงเวลาใหกับ 
จนท. 
ปฏิบัติงาน  
-อ่ืนๆ 

 รวม  42  โครงการ                          

 
คําอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดําเนินงาน ประกอบดวย F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสํานึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย  A1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช  
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 


