
 

 

ที ่มพย ๐๒๒๒/๓๐๓ 

         ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

เรือ่ง  รายงานการด าเนินงานสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีประจ าปี ๒๕๕๗ 
 

เรยีน  ผูอ้ านวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 

อา้งถงึ   หนงัสอืโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ ที ่พว๐๐๐๑ (อพ) ๗๓๘๖/๒๕๕๗  
           ลงวนัที ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๗ 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  ๑. รายงานการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่ว่มสนองพระราชด ารฯิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
         ๒. แบบฟอรม์ตารางสรปุผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๗   
         ๓. CD file ขอ้มลูทัง้ ๑ และ ๒   
 

  ตามที่หนังสือที่อ้างถึง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้รายงานผลการด าเนินงานสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจาก  
พระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี(อพ.สธ.) ประจ าปี ๒๕๕๗ นัน้  มหาวทิยาลยัพายพั   
ขอรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่ว่มสนองพระราชด าร ิประจ าปี ๒๕๕๗  นี้ 

๑. โครงการทีไ่ดด้ าเนินกจิกรรม ๑ โครงการ ดงันี้ 
   ๑.๑ จดัประชมุผา้อาเซยีน The ๕th ASEAN Traditional Textiles Symposium  ระหว่างวนัที ่๑๘-๒๐  

มกราคม ๒๕๕๘ โดยมกีารด าเนินงาน ดงันี้ 
                     ๑.๑.๑ มกีารประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานสมัมนาวชิาการผา้พื้นเมอืงอาเซยีนครัง้ที ่๕ 
(The ๕th ASEAN Traditional Textiles Symposium) ครัง้ที ่๑/๒๕๕๗ วนัองัคารที ่๓ มถิุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-
๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งประชมุส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัพายพั เขตแมค่าว 
                     ๑.๑.๒ มกีารประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานสมัมนาวชิาการผา้พื้นเมอืงอาเซยีนครัง้ที ่๕ 
(The ๕th ASEAN Traditional Textiles Symposium) ครัง้ที ่๒/๒๕๕๗ วนัจนัทรท์ี ่๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-
๑๒.๐๐ น.  
ณ หอ้งประชมุส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัพายพั เขตแมค่าว 

๒. โครงการทีน่ าเสนอโครงร่างและไม่ผา่นการอนุมตัจิาก วช. จ านวน ๒ โครงการ โดยจะด าเนินการปรบัลด
ขนาด 
งานวจิยัและใชท้นุของมหาวทิยาลยัพายพัต่อไป ไดแ้ก ่

    ๒.๑ โครงการวจิยัการศกึษาโภชนาการของร าขา้วสนีิล การสรา้งมลูคา่เพิม่ผลติภณัฑจ์ากร าขา้วในเชงิ
พาณิชย ์
    ๒.๒ โครงการวจิยัการศกึษาไมด้อกหอมในวรรณกรรมลา้นนา 
๓. โครงการทีไ่มไ่ดด้ าเนินการ  จ านวน ๒ โครงการ 
    ๓.๑ โครงการเกบ็และรวบรวมพนัธุพ์ชืทีใ่หส้ใีนการยอ้ม  
    ๓.๒ โครงการจดัท าระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศเพือ่เกบ็และรวบรวมพนัธุพ์ชืทีใ่หส้ใีนการยอ้ม 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 

 

              (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. สมพนัธ ์วงษ์ด)ี 
     อธกิารบด ี 

ส านกัวจิยั 
โทรศพัท ์๐๕๓-๘๕๑๔๗๘ ต่อ ๗๒๐๑  
โทรสาร  ๐๕๓-๘๕๑๔๗๘ ต่อ ๗๒๐๒ 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมส ารวจเกบ็รวบรวมพนัธกุรรมพืช  
ล าดบัที ่ หน่วยงาน โครงการงานวจิยั/กจิกรรม การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท 
งบประมาณ(บาท) แหล่งทีม่าของ

งบประมาณ 
เป้าหมายตาม
แผนแมบ่ท/
วตัถุประสงค ์

บุคคล/
หน่วยงาน

ที่
รบัผดิชอ

บ 

หมายเหตุ 

ม ี ไมม่ ี เสนอขอ ใชจ้รงิ 

๑. มหาวิทยาลัย
พายพั 

การเก็บและรวบรวมพนัธุ์
พืชไม้หอมในวรรณคดี
ลา้นนา 

  ๓ แสน ไมผ่่าน
การอนุมตั ิ

งบส านกังาน
คณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิ

ได้ข้อมูลพันธุ์พืช
ไ ม้ ห อ ม ใ น
วรรณคดลีา้นนา 

ส านกัวจิยั ด าเนินการลด
ขนาดงานวจิยัและ
ใชทุ้นของ
มหาวทิยาลยั
พายพั 

กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์พนัธกุรรมพืช 
๒. มหาวิทยาลัย

พายพั 
เก็บและรวบรวมพนัธุ์พชืที่
ใหส้ใีนการยอ้ม 

  ๑ แสน  งบประมาณ
จาก
มหาวทิยาลยั
พายพั 

ได้พันธุ์พืชที่ให้สี
ในการยอ้ม 

ส านกัวจิยั อยูร่ะหว่างการ
ตดิต่อผูส้นใจ
ด าเนินการ 

กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมศนูยข้์อมลูพนัธกุรรมพืช 
๓. มหาวิทยาลัย

พายพั 
จดัท าระบบฐานขอ้มลู
สารสนเทศเพื่อเกบ็และ
รวบรวมพนัธุพ์ชืทีใ่หส้ใีน
การยอ้ม 

  ๑ แสน  งบส านกังาน
คณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิ

ไดร้ะบบฐานขอ้มลู
สารสน เทศ เพื่ อ
เก็บและรวบรวม
พันธุ์พืชที่ให้สีใน
การยอ้ม 

ส านกัวจิยั อยูร่ะหว่างการ
ตดิต่อผูส้นใจ
ด าเนินการ 



๔. มหาวทิยาลยั
พายพั 

การศึกษาโภชนาการของ
ร าขา้ว การสรา้งมลูค่าเพิม่
ผลิตภัณฑ์จากร าข้าวใน
เชงิพาณชิย ์

  ๓ แสน ไมผ่่าน
การอนุมตั ิ

งบส านกังาน
คณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิ

ไดข้อ้มลู
โภชนาการของร า
ขา้ว การสรา้ง
มลูค่าเพิม่
ผลติภณัฑจ์ากร า
ขา้วในเชงิพาณชิย ์

ส านกัวจิยั ด าเนินการลด
ขนาดงานวจิยัและ
ใชทุ้นของ
มหาวทิยาลยั
พายพั 

 
กิจกรรมท่ี ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพืช 
ล าดบั
ที ่

หน่วยงาน โครงการงานวจิยั/กจิกรรม การด าเนินงาน
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ(บาท) แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม
แผนแมบ่ท/
วตัถุประสงค ์

บุคคล/
หน่วยงาน

ที่
รบัผดิชอ

บ 

หมายเหตุ 

ม ี ไมม่ ี เสนอขอ ใชจ้รงิ 

๕. มหาวิทยาลัย
พายพั 

จดัประชุมผา้อาเซยีน The 
๕th ASEAN Traditional 
Textiles Symposium 

  ๑๒ ลา้น ๖ ลา้น มหาวทิยาลยั
พายพั 
และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีร่ว่ม
จดั 
 

มีผู้ เข้ า ร่ ว ม จาก 
๑ ๐  ป ร ะ เ ท ศ 
จ านวน๒๐๐ คน 

มหาวทิยา
ลยัพายพั 
และ
หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่
รว่มจดั 
 

 

  รวม ๕ โครงการ     ๒๐ ลา้น  ๖ ลา้น     
 
 


