ที่ มพย ๐๒๒๒/๓๐๓
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
เรือ่ ง

รายงานการดาเนินงานสนองพระราชดาริ โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕๕๗

เรียน ผูอ้ านวยการโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
อ้างถึง หนังสือโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ที่ พว๐๐๐๑ (อพ) ๗๓๘๖/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๑. รายงานการดาเนินงานของหน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชดาริฯ ปี งบประมาณ ๒๕๕๗
๒. แบบฟอร์มตารางสรุปผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๕๗
๓. CD file ข้อมูลทัง้ ๑ และ ๒
ตามที่ห นั ง สือ ที่อ้า งถึ ง โครงการอนุ ร ัก ษ์ พ ัน ธุ ก รรมพืช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี (อพ.สธ.) ให้รายงานผลการด าเนิ น งานสนองพระราชด าริ โครงการอนุ รกั ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจาปี ๒๕๕๗ นัน้ มหาวิทยาลัยพายัพ
ขอรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชดาริ ประจาปี ๒๕๕๗ นี้
๑. โครงการทีไ่ ด้ดาเนินกิจกรรม ๑ โครงการ ดังนี้
๑.๑ จัดประชุมผ้าอาเซียน The ๕th ASEAN Traditional Textiles Symposium ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐
มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
๑.๑.๑ มีการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดงานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียนครัง้ ที่ ๕
(The ๕th ASEAN Traditional Textiles Symposium) ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
๑.๑.๒ มีการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดงานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียนครัง้ ที่ ๕
(The ๕th ASEAN Traditional Textiles Symposium) ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๗ วันจันทร์ท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
๒. โครงการทีน่ าเสนอโครงร่างและไม่ผา่ นการอนุมตั จิ าก วช. จานวน ๒ โครงการ โดยจะดาเนินการปรับลด
ขนาด
งานวิจยั และใช้ทนุ ของมหาวิทยาลัยพายัพต่อไป ได้แก่
๒.๑ โครงการวิจยั การศึกษาโภชนาการของราข้าวสีนิล การสร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์จากราข้าวในเชิง
พาณิชย์
๒.๒ โครงการวิจยั การศึกษาไม้ดอกหอมในวรรณกรรมล้านนา
๓. โครงการทีไ่ ม่ได้ดาเนินการ จานวน ๒ โครงการ
๓.๑ โครงการเก็บและรวบรวมพันธุพ์ ชื ทีใ่ ห้สใี นการย้อม
๓.๒ โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ เก็บและรวบรวมพันธุพ์ ชื ทีใ่ ห้สใี นการย้อม
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ด)ี
อธิการบดี
สานักวิจยั
โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๕๑๔๗๘ ต่อ ๗๒๐๑
โทรสาร ๐๕๓-๘๕๑๔๗๘ ต่อ ๗๒๐๒

ผลการดาเนิ นงานของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปี งบประมาณ ๒๕๕๗
กิ จกรรมที่ ๒ กิ จกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ลาดับที่ หน่วยงาน
โครงการงานวิจยั /กิจกรรม การดาเนินงาน
งบประมาณ(บาท)
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง

๑.

บุคคล/ หมายเหตุ
หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
๓ แสน ไม่ผ่าน งบสานักงาน ได้ ข้อ มู ล พัน ธุ์พื ช สานักวิจยั ดาเนินการลด
การอนุ มตั ิ คณะกรรมการ ไ ม้ ห อ ม ใ น
ขนาดงานวิจยั และ
วิจยั แห่งชาติ วรรณคดีลา้ นนา
ใช้ทุนของ
มหาวิทยาลัย
พายัพ

มหาวิ ท ยาลั ย การเก็บและรวบรวมพัน ธุ์ 
พายัพ
พื ช ไม้ ห อมในวรรณ คดี
ล้านนา

กิ จกรรมที่ ๔ กิ จกรรมอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ พนั ธุกรรมพืช
๒.
มหาวิ ท ยาลั ย เก็บและรวบรวมพันธุ์พชื ที่
พายัพ
ให้สใี นการย้อม

กิ จกรรมที่ ๕ กิ จกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
๓.
มหาวิ ท ยาลั ย จัดทาระบบฐานข้อมูล
พายัพ
สารสนเทศเพื่อเก็บและ
รวบรวมพันธุพ์ ชื ทีใ่ ห้สใี น
การย้อม

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

เป้ าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์



๑ แสน

งบประมาณ
จาก
มหาวิทยาลัย
พายัพ



๑ แสน

งบสานักงาน ได้ระบบฐานข้อมูล สานักวิจยั อยูร่ ะหว่างการ
คณะกรรมการ สารสน เท ศ เพื่ อ
ติดต่อผูส้ นใจ
วิจยั แห่งชาติ เก็ บ และรวบรวม
ดาเนินการ
พัน ธุ์พื ช ที่ใ ห้ ส ีใ น
การย้อม

ได้ พ ัน ธุ์ พื ช ที่ใ ห้ ส ี สานักวิจยั อยูร่ ะหว่างการ
ในการย้อม
ติดต่อผูส้ นใจ
ดาเนินการ

๔.

มหาวิทยาลัย
พายัพ

การศึกษาโภชนาการของ
ราข้าว การสร้างมูลค่าเพิม่
ผลิต ภัณ ฑ์ จ ากร าข้า วใน
เชิงพาณิชย์



กิ จกรรมที่ ๘ กิ จกรรมพิ เศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
ลาดับ
หน่วยงาน โครงการงานวิจยั /กิจกรรม การดาเนินงาน
ที่
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่ม ี

๕.

มหาวิ ท ยาลั ย จัดประชุมผ้าอาเซียน The
พายัพ
๕th ASEAN Traditional
Textiles Symposium

รวม ๕ โครงการ



๓ แสน

ไม่ผ่าน งบสานักงาน ได้ขอ้ มูล
สานักวิจยั
การอนุ มตั ิ คณะกรรมการ โภชนาการของรา
วิจยั แห่งชาติ ข้าว การสร้าง
มูลค่าเพิม่
ผลิตภัณฑ์จากรา
ข้าวในเชิงพาณิชย์

งบประมาณ(บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

๑๒ ล้าน

๖ ล้าน

๒๐ ล้าน ๖ ล้าน

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

มหาวิทยาลัย
พายัพ
และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีร่ ว่ ม
จัด

เป้ าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

บุคคล/
หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
มี ผู้ เข้ า ร่ ว ม จ าก มหาวิทยา
๑ ๐ ป ร ะ เ ท ศ ลัยพายัพ
จานวน๒๐๐ คน และ
หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่
ร่วมจัด

ดาเนินการลด
ขนาดงานวิจยั และ
ใช้ทุนของ
มหาวิทยาลัย
พายัพ

หมายเหตุ

