
รางแผนปฏิบัติการประจําป 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) หนา 1 

กรอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562   

ภายใตแผนแมบทระยะ 5  ปที่หก (1  ตุลาคม 2559  - 3 0  กันยายน 2564 ) 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

สนองพระราชดําริโดย มหาวิทยาลัยแมโจ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
F3A8 1. พัฒนาระบบสื่อความหมาย

ธรรมชาติในพื้นท่ีอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร 40,000 1 เพื่อสนองพระราชดํารภิายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดํารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2 เพื่อพัฒนาระบบสื่อความหมาย
ธรรมชาติในพื้นท่ีอนุรักษ
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยแมโจ-
ชุมพร 
3 เพื่อสรางจิตสาํนึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแกผูที่เขามาใชเพื่อ
การศึกษาเรยีนรู 
4 เพื่อปกปกพันธุกรรมพืชในพื้นที่
โดยใชกระบวนการสิ่งแวดลอม
ศึกษา 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร ชลดรงค  ทองสง 

F1A2 
F1A3 
F3A8 

2. การอนุรักษพันธุกรรม และ
รวบรวมสายพันธุสมจี๊ด เพื่อการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน  
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร 94,000 1. เพื่อการอนุรักษพันธุกรรม และ
รวบรวมสายพันธุสมจี๊ดที่มีอยูใน
ประเทศไทย 
2. เพื่อสงเสรมิการปลูกและ
ขยายพันธุสมจีด๊ 
3. เพื่อพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภณัฑสมจี๊ดใหมคีุณภาพ และ
เพิ่มมูลคาสามารถชวยยกระดับ

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร สุทธิรักษ ผลเจรญิ 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) หนา 2 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
รายไดของเกษตรกรรวมไปกับการ
อนุรักษพันธุกรมพืช 

F1A2 3. โครงการเก็บรวบรวมพืช
สมุนไพรทองถิ่นในรูปเมลด็ ผล 
กิ่ง หัว รากเพื่อนํามาเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อไวศึกษา  
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร 90,000 1.เพื่อสนองพระราชดําริภายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2.เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชสมุนไพร และพืช
ทองถ่ิน 
3.เพื่อสรางแหลงพืชสมุนไพรและ
พืชทองถ่ินใหเพียงพอกับความ
ตองการของเกษตรกรในชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร ณิชาพล บัวทอง 

F1A2 
F3A8 

4. การอนุรักษความหลากหลาย
พืชทองถ่ิน ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
แมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรต ิ
 (โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – แพร 108,000 1 เพื่อสนองพระราชดํารภิายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2 เพื่ออนุรักษความหลากหลายพชื
ทองถ่ิน 
3 เพื่อเปนแหลงเรียนรูและ
ถายทอดงานวิชาการดานอนุรักษ
พันธุกรรมพืชสูชุมชน 

มหาวิทยาลยัแมโจ – แพร ธนากร ลัทธ์ิถีระสุวรรณ 

F1A2 
F2A4 
F3A8 

5. ศูนยอนุรักษและรวบรวม
พันธุกรรมจลุินทรียแมโจ-ชุมพร  
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร 94,000 1. เพื่อการสํารวจพันธุกรรม
จุลินทรียในพื้นท่ีปาชายหาด 
จังหวัดชุมพร 
2. เพื่อจัดสรางแหลงเก็บรวบรวม

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร มัลลิกา จินดาซิงห 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) หนา 3 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
พันธุกรรมจลุินทรียในระบบนิเวศน
พื้นท่ีปาชายฝงท่ีมีประโยชนทาง
การเกษตร จังหวัดชุมพร  
3. เพื่อใหไดขอมูลดานความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
จุลินทรีย 

F1A2 6. การศึกษาระบบนเิวศของดิน
และการสํารวจความหลากหลาย
ของชนิดพันธุในสวนเกษตร
พื้นบานของชาวปกากะญอ ต.อม
กอย อ.อมกอย จังหวัดเชียงใหม  
(โครงการบริการวิชาการ) 

ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม 

70,000 1. เพื่อสนองพระราชดําริภายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาความอุดมสมบูรณ
ของระบบนิเวศดินในสวนหลังบาน
ของชนเผาปกากะญอ ตําบลอม
กอย อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม 
3. เพื่อสํารวจชนิดพันธุพืชในพ้ืนที่
สวนหลังบานของของชนเผาปกา
กะญอ ตําบลอมกอย อําเภออม
กอย จังหวัดเชียงใหม 
4. เพื่อศึกษาภูมิปญญาในการดูแล
จัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อ
การจัดการสวนหลังบานของชน
เผาปกากะญอ ตําบลอมกอย 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม ผานิตย นาขยัน 

F1A2 7. ความหลากหลายทาง
พันธกุรรมของก้ิงกาคอแดงใน
พื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย  

พื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย   350,000 เพื่อศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของก้ิงกาคอแดง 
(Calotes versicolor) ในเขตพื้นที่

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม วาที คงบรรทัด 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) หนา 4 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
(โครงการวิจัย) ภําคเหนือของประเทศไทย 

F1A3 
F3A8 

8. โครงการพัฒนา ปรับปรุง 
ดูแลศูนยเรยีนรูการปลูกพืช
อนุรักษภายใตโครงการอนรุักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ) ในพื้นที่
มหาวิทยาลยัแมโจ-แพร เฉลมิ
พระเกียรต ิ 
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – แพร 94,000 1. เพื่อเปนแปลงอนุรักษ 
การศึกษาการใชประโยชน และ
การพัฒนาพืชมะเกี๋ยง  ในสภาพ
พื้นท่ีมหาวิทยาลัยแมโจ -แพร 
เฉลิมพระเกียรต ิ
2. เพื่อเปนแหลงเรียนรู  การปลูก  
รวบรวม  และการสรางจิตสํานึก
การอนุรักษพืชทองถิ่นตางๆ ใกล
สูญพันธุ        
3.  เพื่อเปนแปลงสาธิตในดาน
การศึกษาคนควา การพัฒนา การ
ทดลอง การวิจัย  การบริการ
วิชาการ การเรยีนการสอน ของ
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่
สนใจตอไป 

มหาวิทยาลยัแมโจ – แพร ศุกรี  อยูสูข 

F2A4 9. การใชสารสกดัจากเคีย่มใน
การยับยั้งโรครากเนาโคนเนาของ
ทุเรียน  
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร 40,000 1. เพื่อสนองพระราชดําริภายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการใชสาร
สกัดจากเคี่ยมในการยับยั้งเชื้อโรค
รากเนาโคนเนาของทุเรียน 
3. เพื่อลดการใชสารเคมีในการ
ปองกันกําจัดโรครากเนาโคนเนา
ของทุเรียน 
4. เพื่อสรางจิตสํานึกในการ

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร ปยนุช จนัทรัมพร 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) หนา 5 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
อนุรักษเคี่ยมใหแกเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป 

F2A4 10. การศึกษาการกําจัดยาง
เหนียวในนํ้ามันปาลมดิบโดยการ
ใชสารสกัดจากเคี่ยม 
(Cotylelobium melanoxylon 
syn. C. lanceolatum)  
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร 70,000 1. เพื่อสนองพระราชดําริภายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2. เพื่อสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษเคี่ยมใหแกเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป 
2. เพื่อศึกษากระบวนการกําจดั
ยางเหนียว (Gum) โดยการใชสาร
สกัดจากเคี่ยม (Cotylelobium 
melanoxylon)  
3. เพื่อศึกษาปริมาณทีเ่หมาะสม
ของโดยการใชสารสกัดจากเคี่ยม 
(Cotylelobium melanoxylon) 
ที่ใชในการกําจัดยางเหนียว  
4. เพื่อศึกษาถึงปริมาณที่เหมาะสม
ของโดยการใชสารสกัดจากเคี่ยม 
(Cotylelobium melanoxylon) 
ที่ใชในการกําจัดยางเหนียวของ
น้ํามันปาลมดิบ 
5. เพื่อเปนทางเลือกในการเลือกใช
น้ํามันปาลมดิบมาผลิตเปน
น้ํามันไบโอดีเซลซึ่งเปนพลังงาน
ทดแทน  
 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร วิชชุดา  เอื้ออารี 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) หนา 6 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
F2A4 11. การศึกษาคุณสมบัติของดิน

ในเขตมหาวิทยาลัยแมโจ - 
ชุมพร 
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม 95,500 1 เพื่อสนองพระราชดํารภิายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อประเมินคณุภาพของดินใน
พื้นท่ี 
3 เพื่อวางแผนจัดการพื้นที่ให
เหมาะกับการอนุรักษพันธุกรรมพชื 
 

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม ปฏิภาณ  สุทธิกุลบตุร 

F2A4 12. ชุดโครงการอนุรักษและใช
ประโยชนกลวยไมไทยพันธุแท
พระราชทาน ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลยัแมโจ  
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม 1,869,000 1. สนองพระราชดําริภายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดํารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2. จัดทําขอมูลพื้นฐานของกลวยไม
ตามบัญชีทะเบียนกลวยไมไทย
พันธุแทพระราชทาน  
2.1) การจัดทําแผนผังและแผนที่
ประจําตําแหนงกลวยไม  
2.2) การจัดทํารหัสประจาํตน
กลวยไมและการจดัจําแนก 
3. ศึกษาลักษณะทางฤกษศาสตร
และขอมลูที่เกี่ยวของกับวงชีวิต
และการเจรญิเติบโตของกลวยไม
ไทยพันธุแทพระราชทาน 
3.1) ลักษณะสณัฐานวิทยาและ
การเจรญิเติบโตของกลวยไมไทย

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม ทิพยสุดา ตั้งตระกลู 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) หนา 7 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
พันธุแทพระราชทานในรอบป 
3.2) จํานวนโครโมโซม 
3.3) ความสามารถในการผสม
ตัวเองและการผสมขาม 
3.4) อัตราความมีชีวิตของเมล็ด 
3.5) ธนาคารเมลด็พันธุกลวยไม 
(Orchid Seed Bank) เพื่อการ
อนุรักษ 
4. ศึกษาการขยายพันธุและการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมไทยพันธุ
แทพระราชทาน 
5. ศึกษาองคประกอบของสารเคมี
ในกลวยไมไทยพันธุแท
พระราชทาน 
6. การบริหารจัดการสวนแหลง
รวบรวมกลวยไมไทยพันธุแท
พระราชทาน  
6.1) การดูแลตนไมที่อยูอาศัยของ
ตนกลวยไมไทยพันธุแท
พระราชทาน 
6.2) การจัดภูมิทัศนที่เหมาะสมใน
การเจรญิเติบโตของกลวยไมไทย
พันธุแทพระราชทาน 
7. การจัดสรางแหลงรวบรวมพันธุ
กลวยไมไทยพันธุแทพระราชทาน
ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ  
7.1) อุทยานกลวยไม
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพ



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) หนา 8 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลยัแมโจ 
7.2) สวนปาบุญศรี มหาวิทยาลัย
แมโจ 
8. การสรางจติสํานึกในการ
อนุรักษกลวยไมไทยพันธุแท
พระราชทาน 
8.1) จัดโครงการเผยแพรความรูสู
นักเรียน/นักศึกษาท่ีเปนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร  
8.2) จัดโครงการเผยแพรความรูสู
เกษตรกร บุคคลทั่วไปทีส่นใจ 

F2A4 
F1A3 

13. การขยายพันธุ และการ
พัฒนาโทะอยางบูรณาการ 
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร 94,000 1 เพื่อสนองพระราชดํารภิายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดํารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2 เพื่อการขยายพันธุตนโทะ (การ
แยกกอ การเพาะเมลด็ การตอน
กิ่ง และการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ) ใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดํารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยแมโจ – 
ชุมพร 
3 เพื่อการพัฒนาผลิตภณัฑจาก
โทะ 
4 เพื่อถายทอดความรู และสราง

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร ขจรรักษ พูพัฒนศิลป 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) หนา 9 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
ความเขาใจการใชประโยชนจาก
โทะอยางยั่งยืน 

F2A4 
F1A3 

14. การขยายพันธุตนเคี่ยมโดย
วิธีเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อเพื่อการ
อนุรักษและสงเสริมการปลูก
เคี่ยมในภาคใตตอนบน 
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร 40,000 1 เพื่อสนองพระราชดํารภิายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2 เพื่อศึกษาแนวทางการ
ขยายพันธุเคี่ยมโดยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แลวนําไปปลูก
ในปาอนุรักษในเขตชุมชนตางๆ  
3 เพื่อสงเสริมการปลูกตนกลา
เคี่ยม และลดปญหาการลักลอบตดั
ตนเคี่ยมออกจากปาธรรมชาติและ
ปาชุมชน  
4 เพื่อสรางจิตสาํนึกในการอนุรักษ
เคี่ยมใหแกเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชุมชน
เขตภาคใตตอนบน 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ ์

F2A4 15. โครงการศึกษาองคความรู
ทางพันธุกรรมจําเพาะของพืช
สมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการ
อนุรักษสมุนไพรปลาไหลเผือกใน
บริเวณเขตอนุรักษพันธุกรรม 
มหาวิทยาลยัแมโจ-ชุมพร 
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร 94,000 1. เพื่อสนองพระราชดําริภายใต
โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางสณัฐาน
วิทยาและลักษณะพันธุกรรม 
(Genetic patterns) ของ
ปลาไหลเผือกท่ีพบในพี้นที่อนุรักษ

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร นาตาลี อาร ใจเย็น 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) หนา 10 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
พันธุกรรมพืชบริเวณมหาวิทยาลัย
แมโจ-ชุมพร จ.ชุมพร 

F2A4 16. โครงการศึกษา การพัฒนา
ตอยอดผลิตภัณฑจากแยม
มะเกี๋ยง ในสภาพพ้ืนที่
มหาวิทยาลยัแมโจ-แพร เฉลมิ 
พระเกียรต ิ 
(โครงการบริการวิชาการ) 
 

มหาวิทยาลยัแมโจ – แพร 200,000 เพื่อสรางมลูคาเพิ่มใหกับผลิตภณัฑ
แยมมะเกี๋ยง 

มหาวิทยาลยัแมโจ – แพร อิศรา วัฒนนภาเกษม 

F2A4 17. การศึกษาวิธีการขยายพันธุ
นอยหนาเครือ ดวยวิธีการตอน
กิ่งและการปกชํา  
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม 40,000 1. เพื่อสนองพระราชดําริภายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาวิธีการเพาะขายพันธุ
นอยหนาเครือดวยวิธีการตอนกิ่ง
และการปกชํา 

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม วินัย แสงแกว 

F2A4 18. แผนงานวิจัยการศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมและ
ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ของกลวยไมสมุนไพรนกคุมไฟ 
ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (โครงการวิจัย) 
ประกอบดวย 3 โครงการยอย 
คือ  

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม 350,000 1. เพื่อสําหรวจและประเมินความ
หลากหลายทางพันธุกรรมและการ
ขยายพันธุของกลวยไมสมุนไพรนก
คุมไฟในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
2. เพื่อศึกษาผลของคุณภาพแสง 
LED ที่มีผลตอลักษณะทางสณัฐาน
วิทยา Enzyme activities and 
Bioactive compound 
contents ของกลวยไมสมุนไพร
นกคุม 
3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทาง

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม เยาวนิตย ธาราฉาย 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) หนา 11 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
18.1 การศึกษาสํารวจและ
ประเมินความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของกลวยไมสมุนไพร
นกค็มไฟในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบน 
18.2 การศึกษาผลของคุณภาพ
แสง LED ที่มีผลตอลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา Enzyme 
activities and Bioactive 
compound contents ของ
กลวยไมสมุนไพรนกคุม 
18.3 การศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพ ชีวภาพ เคมีของดิน
ธรรมชาติและวสัดุปลูกตอการ
เจริญเติบโตของเอื้องนกคุมไฟ 

กายภาพ ชีวภาพ เคมีของดิน
ธรรมชาติและวสัดุปลูกตอการ
เจริญเติบโตของกลวยไมสมุนไพร
นกคุมไฟ 

F1A3 
F2A4 

19. ศูนยรวบรวมและอนุรักษ
พันธุกรรมไมผลเศรษฐกิจแมโจ 
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม 94,000 1 เพื่อสนองพระราชดํารภิายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2  เพื่อปลูกและดูแลไมผลที่ไดทํา
การรวบรวมและขยายพันธุไมผล
ชนิดตางๆใหมีปรมิาณเพิ่มมากขึ้น 
3 . เพื่อศึกษาลักษณะประจําพันธุ
ไมผลชนิดตางๆไดแก มะมวง  
ลําไย ลิ้นจี่  นอยหนาสมและกลวย 
4  เพื่อเปนศูนยรวบรวมเรียนรู
พันธุกรรมไมผล และศึกษาวิจัย

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม จิรนันท  เสนานาญ 



รางแผนปฏิบัติการประจําป 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) หนา 12 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
และพัฒนาการใชประโยชน
พันธุกรรมไมผลดานการปรับปรุง
พันธุ 

F1A3 
F2A4 

20. ศูนยรวบรวมอนุรักษเรียนรู
ภูมิปญญาพืชสมุนไพรพื้นบานแม
โจ 
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม 70,000 1 เพื่อสนองพระราชดํารภิายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2 เพื่อสํารวจ เก็บรวบรวม
พันธุกรรม และภูมิปญญาการใช
ประโยชนจากพืชสมุนไพรพื้นบาน 
และพัฒนาเปนศูนยรวบรวม
อนุรักษเรียนรูภูมิปญญาพืช
สมุนไพรพื้นบานแมโจ 
3 เพื่อเปนศูนยรวบรวมอนรุักษ
เรียนรูภูมิปญญาพืชสมุนไพร
พื้นบาน สําหรับการบริการ
วิชาการแกชุมชนใกลเคียง และ
ผูรับบริการในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 
4 เพื่อเปนแหลงศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการใชประโยชนจากพืช
สมุนไพรพื้นบานในระยะตอไปของ
โครงการ และผูรับบริการนอก
โครงการ 

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม เยาวนิตย  ธาราฉาย 

F3A8 
F2A4 

21. การประยุกตใชแนวคิดภูมิ
สังคมสําหรับการเรยีนการสอน
วิชาออกแบบสถาปตยกรรมแบบ

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม 143,000 1. สนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

มหาวิทยาลยัแมโจ – เชียงใหม ภูวเดช วงศโสม 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
การพัฒนาเชิงพ้ืนที ่
(โครงการวิจัย) 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาแนวความคิดการ
พัฒนาพื้นที่แบบภูมิสังคมและ
นํามาประยุกตใชในการเรยีนการ
สอนสถาปตยกรรม 
3. เพื่อสรางแนวทางการเรยีนการ
สอนสถาปตยกรรมท่ีเปนอัตลักษณ
ของหลักสูตรสถาปตยกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยั
แมโจ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลยั 

F3A7 22. สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
มหาวิทยาลยัแมโจ 
(โครงการบริการวิชาการ) 

พื้นท่ีมหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 

150,000 1 เพื่อสนองพระราชดํารภิายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อสมัครเปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรยีน และใชคูมือ
การดําเนินงานฯ ตามที่ อพ. สธ. 
กําหนด 
3 เพื่อรวบรวมพืชพรรณไมทองถิ่น 
และรวบรวมภมูิปญญาทองถิ่นของ
พืชพรรณ เก็บพรรณไมแหง พรรณ
ไมดอง มีหองสมุดสาํหรับคนควา
และนํางานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนใชเปนสื่อการเรียนการ

สํานักวิจัยและสงเสรมิวิชาการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อดิศักดิ์ การพึ่งตน 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
สอนในวิชาตาง ๆ ใชปจจัยพืชเปน
ปจจัยหลักในการเรยีนรู 
4 เพื่อดําเนินงานรวมกับองคการ
บริหารสวนทองถิ่นและชุมชน ใน
การจัดทําหลักสตูรทองถ่ินในการ
สํารวจจดัทําฐานทรัพยากรทองถิ่น   
5 ดําเนินการทบทวน และปรับปรงุ
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนที่ทําอยูเดิมใหครบถวน
ตามคณุสมบัติและเกณฑมาตรฐาน
ที ่อพ.สธ. กําหนด และนําไปสูการ
ประเมินเพื่อรับปายพระราชทาน
และเกียรติบตัรฯ 

F3A7 23. หองพิพิธภัณฑแมลงท่ีมีชีวิต 
(โครงการบริการวิชาการ) 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร 90,000 1. สํารวจชนิดพันธุของแมลงท่ีพบ
ในมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพรและ
พื้นท่ีใกลเคียง 
2. เก็บตัวอยางแมลงท่ีพบใน
วิทยาลัยแมโจ-ชุมพรและพื้นท่ี
ใกลเคียง 
3. เปนแหลงเรียนของนักเรียน  
นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ 
4. สงเสรมิใหเกษตรกรเลี้ยงชันโรง
ในสวนปาลมน้ํามัน 
5. ขยายพันธุแตนเบียนเพื่อ
ควบคุมจํากัดแมลงศัตรูมะพราว 

มหาวิทยาลยัแมโจ – ชุมพร ประสาทพร  กออวยชัย 

F3A8 24. แผนงานพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลยัแมโจ 

พื้นท่ีมหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม  

500,000 1 เพื่อสนองพระราชดํารภิายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
แมโจ อําเภอสันทราย จังหวดั
เชียงใหม 

ดร.ทิพยสดุา  ตั้งตระกูล 
และคณะ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ 
(บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 

2559 - กันยายน 2564) 
หนวยงาน 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

2562 เปาหมาย 
(โครงการบริการวิชาการ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานใน
งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการตางๆ 
3 เพื่อเผยแพรผลงานโดยสื่อตาง ๆ 
เชน การทําหนังสือ วีดีทัศน 
เอกสารเผยแพร เว็บไซต
ประชาสมัพันธ ที่ไดรับความ
เห็นชอบจาก อพ.สธ. 
4 เพื่อดําเนินงานอื่น ๆ ที่เปนการ
สนับสนุนงานตามกรอบแผนแมบท
ของ อพ.สธ. 

 รวมทั้งหมด 24 โครงการ  4,879,500    
 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
F: Frame กรอบการดําเนินงาน ประกอบดวย F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสาํนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย  A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจติสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 


