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กรอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 

ภายใต้แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กิจกรรม ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 

5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2566 เป้าหมาย 

F1A1 1. การจัดการความรู้และการพัฒนาพ้ืนที่แหล่ง
เรียนรู้ด้านคาร์บอนเครดิต 

1 ระบบนิเวศป่าธรรมชาติ การจัดการป่าบ้านโปง หมู่ที่ 6 
ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย  
2 ระบบนิเวศป่าธรรมชาติ ป่าเต็งรัง บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 
1 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2 เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่
แปลงถาวรด้านคาร์บอนเครดิต  
3 เพื่อขยายผลองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
บริการทางวิชาการให้กับสมาชิกและเครือข่าย อพ.สธ. 

คณะผลิตกรรมการเกษตร ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
 

F1A1 2. การศึกษาและรวบรวมงานเซรามิกประดับ สู่
การสืบสานงานศิลปกรรมล้านนา 

3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน และจังหวัด
เชียงใหม่ 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษาและรวบรวมรูปแบบงานเซรามิกประดับ
ที่ปรากฏในวัฒนธรรมล้านนา  
3. เพื่อเก็บองค์ความรู้สูตรน้ าเคลือบแบบโบราณ 
น าไปปรับใช้ในงานเซรามิกและรื้อฟื้นกลุ่มช่างในยุค
ปัจจุบัน 

คณะศิลปศาสตร ์ นายฐาปกรณ์ เครือระยา. 

 รวมท้ังหมด 2 โครงการ      
F1A2 1. การอนุรักษ์ รวบรวม พัฒนาและใช้ประโยชน์

พันธุกรรมพืชในท้องถ่ิน (มะเกี๋ยง) ภายใต้ใน
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ) พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชมะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อื่น ๆ 
ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
3. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชมะเกี๋ยงและพืช
อนุรักษ์ ฯ  
4. เพื่อพัฒนาแปลงปลูกพืชมะเกี๋ยง เพื่อต่อยอดใน
การศึกษา วิจัย และในรูปแบบต่างๆ  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ 

นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ 

 รวมท้ังหมด 1 โครงการ      
F2A4 1. คืนเห็ดถอบสู่ป่า เพื่อการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์จากความหลากหลายของพันธุกรรม
พืชท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพื้นที่ชุมชนบ้านโปง บริเวณฟาร์ม
มหาวิทยาลัย 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบคืนเห็ดถอบสู่ป่า ในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ เพื่อรองรับการศึกษาดูงาน การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ  
3. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งสร้างรายได้จากผลผลิตเห็ด
ถอบ  

ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร 

ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน 
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กิจกรรม ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 

5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2566 เป้าหมาย 

F2A4 2. โครงการ นวัตกรรมการผลิต การพัฒนาพันธุ์ 
และการแปรรูปข้ันสูงของกล้วยไม้สมุนไพรชนิด
เอื้องค า 

1 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 ห้องปฏิบัติการกลาง 2409 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 ห้อง 3307 อาคาร
จุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์กล้วยไม้ คณะ
ผลิต 

2,040,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2 เพื่อตรวจสอบความหลากหลาย จัดท าลายพิมพ์ดี
เอ็นเอกล้วยไม้เอื้องค าสายพันธุ์ที่มีลักษณะดีโดยวิธี
ทางชีววิทยาโมเลกุล เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและ
พัฒนาสายพันธุ์  
3 เพื่อศึกษาผลของการให้แสง LED คุณภาพแสง
แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต และปริมาณสารพฤกษ
เคมีของเอื้องค าในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว  
4 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการอนุบาลและการ
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เอื้องค าเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์  
5 เพื่อวิเคราะห์สารส าคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของล า
ต้นและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากล าต้นกล้วยไม้เอื้องค า
เปรียบเทียบกับกล้วยไม้สายพันธุ์เอื้องค าตาด า  
6 เพื่อศึกษากรรมวิธีการสกัดสารส าคัญจากดอกเอื้อง
ค าใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  
7 เพื่อสกัดน้ ามันหอมระเหยจากดอกเอื้องค าใช้เป็น
ส่วนผสมในเครื่องส าอางหรือผลิตภัณฑ์สปา  
8 เพื่อพัฒนาต ารับเครื่องส าอางบ ารุงผิวจากสารสกัด
ดอกเอื้องค า  
9 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากล าลูกกล้วยไม้เอื้องค าเป็น
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
เพื่อช่วยรักษาการเกิดโรคเบาหวานและฟื้นฟูสุขภาพ  
10 เพื่อศึกษาผลของสารโคลชิซินต่อการเพิ่มจ านวน
ชุดโครโมโซม ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และปริมาณ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกล้วยไม้สมุนไพรเอื้องค า  

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 

F2A4 3. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเหง้า
ของกล้วยไม้นกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ 

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษาผลของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ระดับความ
เข้มข้นน้ าตาลซูโครส (30-120 กรัมต่อลิตร) สภาพ
แสง (มีแสงและมืด) และสภาวะเครียดทางกายภาพ
ระดับปานกลาง (ความเย็นและความร้อน) ต่อการ
สร้างเหง้าของนกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ  
3. เพื่อศึกษาการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของ
เหง้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเม่ือน าไปย้ายปลูก 

คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล 

F2A4 4. การศึกษาวิธีการดูดซับกลิ่นหอมดอกกล้วยไม้
ด้วยเซียร์บัตเตอร์และศึกษาวิธีการใช้ไลโพโซม
บรรจุกลิ่นหอมจากกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ เพื่อ
น าไปใช้เป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมสุขภาพ 

1 พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2 เพื่อรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มีกลิ่นหอมและ
อนุรักษ์นอกถ่ินอาศัยเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต  
3 เพื่อศึกษาวิธีการดูดซับสารหอมของกล้วยไม้ไทย

คณะผลิตกรรมการเกษตร ดร.จุฑามาศ พิลาดี 
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กิจกรรม ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 

5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2566 เป้าหมาย 

พันธุ์แท้ที่ให้กลิ่นหอมเพื่อน าไปใช้เป็นวัตถุดิบทาง
อุตสาหกรรมสุขภาพ  
4 เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาสารหอมในไลโพโซมของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่ให้กลิ่นหอมเพื่อน าไปใช้เป็น
วัตถุดิบทางอุตสาหกรรมสุขภาพ  
5 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

F2A4 5. โครงการการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถ่ินสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

งานสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริ กองบริหารงาน
บริการวิชาการ ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 

160,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2 เพื่อเป็นการแนะน าและส่งเสริมการปลูกพืชท้องถ่ิน
ในระบบเกษตรอินทรีย์ เป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร
อย่างเป็นรูปธรรม  
3 ผลิตภัณฑ์ชาจากพืชท้องถ่ินอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 

ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร 

นายอดิศักด์ิ การพึ่งตน 

F2A4 6. การศึกษารูปแบบการใช้พืชพื้นถ่ิน ในการ
ออกแบบสวนบ าบัด ในพื้นที่โรงพยาบาล 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลมะเร็งล าปาง จังหวัด
ล าปาง 

จังหวัดล าปาง 200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลพืชพื้นถ่ิน จัดท าฐานข้อมูลทาง
พฤกษศาสตร์พื้นฐานของพืชท้องถ่ิน  
3. วิเคราะห์ศักยภาพของพืชพื้นถ่ินเพื่อการน ามาใช้ใน
งานภูมิทัศน์ เช่น ลักษณะตามธรรมชาติ ได้แก่ รูปทรง
(Shapes) ขนาดทรงพุ่ม (Crown Size) ลักษณะล า
ต้น ได้แก ่ลักษณะเปลือก สีเปลือก ใบ (Foliage) 
ได้แก่ รูปใบ ขนาดใบ สีใบ ผิวสัมผัสใบ ดอก (flower) 
ได้แก่ สีของดอก กลิ่น ฤดูกาลออกดอก ลักษณะนิสัย 
(Habit) เช่น ชนิดดิน, ความชื้น ฯลฯ รูปแบบของการ
เจริญเติบโต เป็นต้น  
4. เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพพืชพื้นถ่ินเพื่อ
การเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์ที่เหมาะสม จัดท าระบบ
สารสนเทศ  
5. เพื่อเสนอแนวทางรูปแบบการใช้พืชพรรณในการ
ออกแบบจัดภูมิทัศน์สวนบ าบัดพ้ืนที่ โรงพยาบาล 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม 

อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช 

F2A4 7. สารแทนนินหลังการสกัดเพคตินจากเปลือก
กล้วยหอมทองในการลดแอมโมเนียในน้ าใน
ระบบการเพาะฟักไข่ปูม้าด้วยจับปิ้งปูม้า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 119,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้สารแทนนินหลังการสกัดเพ
คตินจากเปลือกกล้วยหอมทองในการลดแอมโมเนียใน
น้ าในระบบการเพาะฟักไข่ปูม้าด้วยจับปิ้งปูม้า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผศ.ยุทธนา สว่างอารมย์ 

F2A4 8. ป่าเคี่ยมฝืนสุดท้ายกับการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์
และใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยมอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 861,700 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. ขยายพันธุ์และท าแปลงรวบรมพันธุ์ต้นเคี่ยมใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หาสาระส าคัญที่มีอยู่ใน
เคี่ยม วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญที่มีอยู่

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร 
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กิจกรรม ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 

5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2566 เป้าหมาย 

ในเคี่ยม  
4. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย MR. GUARD อาสา ใน
พื้นป่าชายหาดจังหวัดชุมพร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทราบถึงหลักการ  
และข้ันตอนการจัดการระบบอนุรักษ์ปกปักษ์
พันธุกรรมเคี่ยมสามารถถ่ายทอดความรู้ระบบอนุรักษ์
ปกปักษ์พันธุกรรมปกปักษ์พันธุกรรมเคี่ยมแก่ผู้อื่นได้  
5. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้สารสกัดจากเคี่ยมในการ
ยับยั้งเชื้อโรคแอนเทรคโนสในพริก  
6. เพื่อลดการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคแอน
เทรคโนสในพริก  
7. เพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตสบู่สมุนไพร
จากผงเปลือกมังคุดร่วมด้วยเคี่ยมและน้ าผึ้งชันโรงและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาดในยุค new 
normal  
8. เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลพลอยได้ของ ผงเปลือกมังคุด 
เคี่ยมและน้ าผึ้งชันโรง  

F2A4 9. การสกัดเพคตินจากใบเสม็ดขาวหลังการสกัด
น้ ามันหอมระเหยเพื่อเป็นสารเสริมในอาหาร
ปลาดุกลูกผสม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 119,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อลดการเกิดขยะในกระบวนการผลิต/แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ (zero waste) ด้วยการเพิ่มคุณค่า เพื่อ
ยกระดับมูลค่า ด้วยการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  
3. เพื่อผลิตสารเสริม (feed additives) จากใบเสม็ด
ขาว  
4. เพื่อผลิตอาหารสัตว์น้ าที่มีการเสริมสารเสริม (feed 
additives) จากใบเสม็ดขาว  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผศ.ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู 

F2A4 10. การใช้ประโยชน์สารสกัดจากต้นเสม็ดขาว
เพื่อป้องกันโรคและแมลงในพืชสมุนไพร ฟ้า
ทะลายโจร Andrographis paniculata 
(Burm.f.) Wall ex Nees.) และกระชายขาว 
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร 103,200 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษา และพัฒนาการใช้
ประโยชน์สารสกัดจากต้นเสม็ดขาวในกระบวนการ
ผลิตฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata 
(Burm.f.) Wall ex Nees.) และกระชายขาว 
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นายชัยวิชิต เพชรศิลา 

F2A4 11. ธนาคารผึ้งชันโรงเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

- กิจกรรมการเลี้ยงและขยายพันธุ์ การฝึกอบรม ปลูกพืช
อาหาร และธนาคารผึ้งชันโรง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
- ชุมพร - กิจกรรมการส ารวจ พื้นที่ด าเนินการใน อ าเภอ
ละแม อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และอ าเภอท่าชนะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

150,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อฝึกอบรมการเลี้ยงชันโรงช่วยผสมเกสรในระบบ
เกษตรแบบผสมผสาน  
3. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ระบบฟาร์มผึ้งชันโรง
มาตรฐาน (GMP)  
4. เพื่อผลิตน้ าผึ้งชันโรง  
5. เพื่อส ารวจชันโรงชนิดหลังลายและชนิดขนเงินใน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 
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กิจกรรม ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 

5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2566 เป้าหมาย 

รัศมี 50 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร  
6. เพื่อสร้างธนาคารผึ้งชันโรง อพ.สธ. มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ - ชุมพร  

F2A4 12. การใช้สารสกัดใบเสม็ดร่วมกับสารสกัด
สมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
ครีมสมุนไพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 110,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพรที่มีส่วนผสมของ
สารสกัดจากใบเสม็ดและสมุนไพรไทยบางชนิด  
3. ได้ผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัด
จากใบเสม็ดอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นางสาวพัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสด์ิ 

F2A4 13. โครงการศึกษาเปรียบเทียบสารแทนนินที่
พบในล าต้น ใบ และเปลือกของกล้วยหอมทอง
เพื่อการใช้ประโยชน์ในการบ าบัดน้ าเสียจาก
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและเครือข่ายผู้ปลูก
กล้วยหอมทองภาคใต้ (ค.ก.ต.) แถบภาคใต้ตอนบน 
โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อสร้างฐานข้อมูลสารแทนนินจากส่วนของล าต้น 
ใบ และเปลือกของกล้วยหอมทอง  
3. เพื่อศึกษากระบวนการเตรียมสารสกัดแทนที่
เหมาะสม  
4. เพื่อส่งเสริมการจัดการส่วนที่เหลือทิ้งจากกล้วย
หอมทองที่สามารถน ากลับมาสร้างรายได้ให้กับเกษตร
ได้อย่างยั่งยืน  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ 

F2A4 14. การศึกษาแนวทางการเลี้ยงอ้นเพื่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาสู่การเลี้ยงเชิงการค้าอย่าง
ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษาแนวทางและกระบวนการเลี้ยงและ
ขยายพันธุ์อ้นเพื่อน าคืนสู่ป่า  
3. เพื่อพัฒนากระบวนการและวิธีการการเลี้ยงอ้นเพื่อ
การเลี้ยงเชิงการค้าอย่างยั่งยืน  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นายสมศักด์ิ กันถาด 

F2A4 15. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ผักเชียงดาเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพานิชย์ 

ต าบลบ้านถ่ิน อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ และพื้นที่
ใกล้เคียง 

120,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อถ่ายทอดกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผัก
เชียงดาให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกและผู้สนใจ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ 

ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจ ารัส 

F2A4 16. การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพและ
องค์ประกอบทางเคมีของฮ่อมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่ใน
จังหวัดแพร่ 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคของ
สารสกัดฮ่อมที่เก็บมาจากพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่  
3. เพื่อวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณขององค์ประกอบ
ทางเคมีในสารสกัดฮ่อม  
4. เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางชีวภาพและปริมาณ
สารส าคัญของผงฮ่อมเพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ 

รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี 

F2A4 17. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้
ประโยชน์อย่างบูรณาการของห้อมและพืชให้สี
ครามของจังหวัดแพร่ 

ศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี การรวบรวม การ
อนุรักษ์ การปลูกรักษา และการขยายพันธุ์พืชอนุรักษ์ 
(ห้อมและพืชให้สีครามของจังหวัดแพร่) ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาเป็น
พฤกษเคมีพร้อมใช้จากพืชให้สีครามของจังหวัดแพร่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ 

รศ.ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ) 

F2A4 18. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฮ่อมในสภาพปลอด
เชื้อ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่ใน
จังหวัดแพร่ 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณต้นฮ่อมให้ได้จ านวน
มากโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ 

อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ 

F2A4 19. การศึกษาพัฒนาสีย้อมผ้าธรรมชาติจากผล
มะเกี๋ยงเพื่อต่อยอดและสร้างรายได้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสีย้อม
ธรรมชาติและกระบวนการย้อมผ้าธรรมชาติด้วยสีจาก
ผลมะเกี๋ยง  
3. เพื่อถ่ายทอดกระบวนการผลิตสีย้อมธรรมชาติและ
กระบวนการย้อมผ้าธรรมชาติด้วยสีจากผลมะเกี๋ยงสู่
ชุมชน  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ 

ดร.พิชญาพร อายุมั่น 

F2A4 20. การปลูกฟื้นฟูต้นน้ าน่านด้วยชาเมี่ยงและ
หยอดเชื้อเห็ดป่ากินได้ 

บ้านตาแวน ศรีนาป่าน ต าบลเรือง อ าเภอเมือง จังหวัด
น่าน 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสวนชาเม่ียงในพื้นที่ต้นน้ า
ภาคเหนือ (ปี 2566 จังหวัดน่าน)  
3. เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในพื้นที่สวนชาเม่ียง  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ 

ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 

F2A4 21. การสกัดและวิเคราะห์สารอิพิแกลโลคาเท
ชิน-3-แกลเลต (EGCG) ในชาเม่ียง 

บ้านตาแวน บ้านศรีนาป่าน ต าบลเรือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารอิพิ
แกลโลคาเทชิน-3-แกลเลต (Epigallocatechin-3-
gallate; EGCG) จากชาเม่ียง  
3. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์สาร 
EGCG และองค์ประกอบอื่น ด้วยเทคนิค HPLC  
4. เพื่อศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 
ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัดจากชาเมี่ยง  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ 

อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด 

F2A4 22. การสื่อความหมายชาเม่ียงสู่นานาชาติเพื่อ
สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

บ้านตาแวนและบ้านศรีนาป่าน ต าบลเรือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อศึกษาศักยภาพการสื่อความหมายแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเรือง อ.เมือง จ.น่าน  
3. เพื่อสร้างชุดสื่อความหมายชาเม่ียง 2 ภาษา (ไทย-
อังกฤษ) ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ 

นางสาวอลิษา อินจันทร์ 
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4. เพื่อส่งเสริมและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรด้านการท าสวนสมุนไพรชาเม่ียง 

 รวมท้ังหมด 22 โครงการ      
F2A5 1. โครงการศูนย์รวบรวม ศึกษาวิจัยและอนุรักษ์

พืชท้องถ่ินที่มีคุณค่าทางสมุนไพรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- แหล่งรวบรวมอนุรักษ์พืชสมุนไพร
ท้องถ่ินล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เชียงใหม่ 

- การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืช
สมุนไพรล้านนาที่มีศักยภาพเป็นพืช
ประดับ 

- การรวบรวมและศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของพริก
พื้นเมือง 

- การรวบรวมและการแปรรูปโกฐ
จุฬาลัมพา (Artemisia annua L.) 
อินทรีย์ 

- การคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พันธุ์
มะนาวพื้นเมือง 

• - การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและ
ลักษณะทางกายภาพของฝักยาวพุ่ม
พันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่และ
แม่ฮ่องสอน 

1. สวนสมุนไพรป่าอนุรักษ์บ้านโปง  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
2. ฟาร์มหาวิทยาลัย  
3. พื้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่  
4.พื้นที่สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  
 
 

950,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2 เพื่อส ารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรมและภูมิปัญญา
การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถ่ินด้านพืชสมุนไพรและ
ประโยชน์ด้านพืชสมุนไพรประดับ  
3 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืช
ท้องถ่ิน ส าหรับการบริการวิชาการแก่ชุมชนใกล้เคียง 
และผู้รับบริการในเขตภาคเหนือตอนบน  
4 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากพืชท้องถ่ินในระยะต่อไปของโครงการ และ
ผู้รับบริการนอกโครงการ  
5 เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชท้องถ่ินที่มีสรรพคุณ
สมุนไพร พืชประดับและการใช้ประโยชน์ตามภูมิ
ปัญญา  
6. เพื่อศึกษาคุณลักษณะและการขยายพันธุ์พืช
สมุนไพรล้านนาด้านการเป็นไม้ประดับ  
7. เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถ่ิน
ล้านนาที่มีศักยภาพด้านพืชประดับ  
8. เพื่อเก็บรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์พริกพื้นเมืองใน
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งพันธุ์พริกเหล่านี้กลับไปยัง
แหล่งปลูกเพื่อให้เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองเพื่อ
รักษาพันธุ์พืชพื้นเมืองต่อไป  
9. เพื่อศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ของพริกพื้นเมือง  
10. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
พริกพื้นเมือง  
11 เพื่อรวบรวมพันธุกรรมโกฐจุฬาลัมพา (Artemisia 
annua Linn.) เป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์พืชที่เป็นโกฐ
จุฬาลัมพาส าหรับให้บริการวิชาการแก่ชุมชนใกล้เคียง 
และผู้ที่สนใจ  
12. เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์อบแห้งโกฐจุฬาลัมพา
อินทรีย์  
13 เพื่อปลูกและดูแลพันธุ์มะนาวพื้นเมืองที่ได้ท าการ
รวบรวมและขยายพันธุ์ให้มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน  
14 เพื่อท าการคัดเลือกพันธุ์มะนาวพื้นเมืองที่มี
ลักษณะทางการเกษตรที่ดี  
15 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมเรียนรู้พันธุกรรมมะนาว และ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมใน
ด้านการปรับปรุงพันธุ์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม 

ผศ.ดร.เยาวนิตย ์ธาราฉาย 
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16. เพื่อศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของถ่ัวฝักยาว
พุ่มพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน  
17. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของถ่ัวฝักยาวพุ่ม
พันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน  

F2A5 2. กล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้พระราชทาน และ
ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 

1. โครงการกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 1.1 พื้นที่
สวนนายวิเชียร บุญธรรม ที่มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 
๒๐๘ ถนนเชียงใหม่-เชียงราย หมู่ที่ ๑ ต าบลเชิงดอย 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1.2 พื้นที่สวนของ
นายชาญชัย จันทร์หอม มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ ๕๔ ห 

1,063,400 1. กล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้พระราชทาน  
1.1 เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
1.2เพื่อส ารวจชนิดและหรือสายพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทานจ านวน ๑๒๗ สกุล (genus) ๘๑๐ 
ชนิด (species) ของทั้ง ๒ แหล่งพื้นที่อนุรักษ์  
1.3 เพื่อจัดท าฐานข้อมูลกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานที่ได้จากการส ารวจและจัดจ าแนกทั้ง ๒ 
แหล่งพื้นที่อนุรักษ์  
1.4 เพื่อเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานจากทั้ง ๒ แหล่งพื้นที่อนุรักษ์ น ามา
เพาะปลูกในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
1.5 เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและชีพจักรของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานที่น าเพาะปลูกใน
พื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 
2. ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมสร้างรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อ
การอนุรักษ์แก่บุคคลากรขององค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สถานศึกษาที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน  
2.2 เพื่อร่วมส ารวจในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  
2.3 เพื่อจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชท้องถ่ินที่มีการใช้
ประโยชน์ทั้ง อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย
ที่อาจจะสูญหายไปจากท้องถ่ินให้คงอยู่เป็นทรัพสมบัติ
ของชาติต่อไป  
2.4 เพื่อเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายได้เรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และเห็นความส าคัญของการจัดเก็บ
เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์  
2.5 เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการจัดต้ัง
ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ. ดอยอินทนนท์ที่ร่วม
สนองพระราชด าริโดยกองทัพอากาศ  

คณะผลิตกรรมการเกษตร นายวินัย แสงแก้ว 
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กิจกรรม ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 

5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2566 เป้าหมาย 

2.6 เพื่อสนองแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับการก้าวสู้เป็น Green university และ
การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (eco university) และ
นโยบายการสนองพระราชด าริ  
 

 รวมท้ังหมด 2 โครงการ      
F3A7 1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 
พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ่และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงที่เป็นสมาชิกของสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2 เพื่อรวบรวมพืชพรรณ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เก็บ
พรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้า
และน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลัก
ในการเรียนรู้  
3 เพื่อด าเนินงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน ในการ
จัดท าหลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
4 ด าเนินการทบทวน และปรับปรุงการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ท าอยู่เดิมให้ครบถ้วนตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. ก าหนด และ
น าไปสู่การประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและ
เกียรติบัตรฯ  

ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร 

นายอดิศักด์ิ การพึ่งตน 

 รวมท้ังหมด 1 โครงการ      
F3A8 1. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน

งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
1. องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่อ าเภอสันทราย ที่
เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ินของ อพ.สธ. 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน ส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน ปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถ่ิน อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน และสนับสนุนในการอนุรักษ์ 
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ในพื้นที่อ าเภอสันทราย  
3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรซึ่งมีทั้งทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาในพื้นที่อ าเภอสันทราย  

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 

F3A8 2. ศูนย์ประสานงานและแผนงานพิเศษด้านการ
บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ่และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงที่เป็นสมาชิกของ 
อพ.สธ. 

1,150,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2 เพื่อบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ 
อพ.สธ.-มจ.  
3 เพื่อบริหารจัดการให้การด าเนินงานโครงการมีประ
สิทธิภาและเกิดประโยชน์สูงสุด  
4 เพื่อเข้าร่วมน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ ตามที่ อพ.สธ. ก าหนด  
5 เพื่อเผยแพร่ผลงานโดยสื่อต่าง ๆ เช่น การท า
หนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 
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กิจกรรม ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 

5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2566 เป้าหมาย 

ประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.  
6 เพื่อด าเนินงานอื่น ๆ ที่เป็นการสนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  

F3A8 3. หน่วยบริหารจัดการและประสานงาน
โครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ) ในพื้นที่จังหวัดแพร่และน่าน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อให้มีบุคลากรในการดูแล ประสานงาน และ
บริหารจัดการด้านงานเอกสสาร และสนับสนุนการ
ท างานของโครงการ  
3. เพื่อให้มีระบบการติดตาม ประเมินผล รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ 

อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข 

F3A8 4. โครงการ บริหารจัดการหน่วยประสานงาน 
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร - จังหวัดชุมพร 200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานและบริหารจัดการ
กิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ) ในพื้นที่จังหวัด
ชุมพร  
3. เพื่อดูแลรักษาแปลงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เอื้ออ านวยต่อการเข้า
ศึกษาเรียนรู้  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 

F3A8 5. แนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
นวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่หลักในการจัดกิจกรรม 2. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส าหรับการเก็บ
ข้อมูล 3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดแพร่ พื้นที่ส าหรับการเก็บข้อมูล 4. มห 

198,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ของ อพ.สธ.-มจ. และ
องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่21 กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการน าไปใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย  
3. แนวทางการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ การดูแล
รักษา การสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม
การเกษตรอย่างยั่งยืน  
4. เพื่อออกแบบพื้นที่ และกิจกรรมที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่21 และ การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  
5. เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรม การอบรมหรือ
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับ นักเรียน
และนักศึกษา ผู้สูงอายุ เกษตรกรและชุมชน 
ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิชาการ  
6. การบูรณาการกับหน่อยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม 

ผศ.ดร.พันธ์ศักด์ิ ภักดี 

 รวมท้ังหมด 5 โครงการ      
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย  A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรกัษาพันธุกรรมพืช  
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                                           A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พนัธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนย์ขอ้มูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  
                                           A7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 


