
 

 

ที ่มพย ๐๒๒๒/๓๐๓ 

         ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

เรือ่ง  รายงานการด าเนินงานสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

เรยีน  ผูอ้ านวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 

อา้งถงึ   หนงัสอืโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ ที ่พว๐๐๐๑ (อพ) ๕๐๗๖/๒๕๕๘  
           ลงวนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  ๑. รายงานการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่ว่มสนองพระราชด ารฯิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   
         ๒. แบบฟอรม์ตารางสรปุผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘   
         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 ๒๕๕๘ นัน้  มหาวทิยาลยัพายพั   
ขอรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่ว่มสนองพระราชด าร ิประจ าปี ๒๕๕๘  นี้ 

๑. โครงการทีไ่ดด้ าเนินกจิกรรม ๓ โครงการ ดงันี้ 
   ๑.๑ โครงการการเกบ็และรวบรวมพนัธุพ์ชืไมห้อมในวรรณคดลีา้นนาเบือ้งตน้ 

            ๑.๒ รวบรวมและปลกูบุนนาคพนัธุไ์มป้ระจ ามหาวทิยาลยั ในพืน้ทีม่หาวทิยาลยั 
   ๑.๓ ศกึษาคณุสมบตัทิางชวีภาพของตน้บุนนาคพนัธุไ์มป้ระจ ามหาวทิยาลยั ในพืน้ทีม่หาวทิยาลยั     
๒. โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการ  จ านวน ๓ โครงการ 
    ๒.๑ โครงการจดัท าฐานขอ้มลูพนัธุกรรมพชื ในพืน้ทีม่หาวทิยาลยัพายพั 
    ๒.๒ โครงการรว่มงานประชุมวชิาการและนิทรรศการของ อพ.สธ. 
    ๒.๓ เผยแพรโ่ครงการของ อพ.สธ. ในเวปไซตข์องมหาวทิยาลยั 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 

 

              (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. สมพนัธ ์วงษ์ด)ี 
     อธกิารบด ี 

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



ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัพายพัท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมส ารวจเกบ็รวบรวมพนัธกุรรมพืช  
ล าดบัที ่ หน่วยงาน โครงการงานวจิยั/กจิกรรม การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท 
งบประมาณ(บาท) แหล่งทีม่าของ

งบประมาณ 
เป้าหมายตาม
แผนแมบ่ท/
วตัถุประสงค ์

ผลการ
ด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบ 
หมายเหตุ ม ี ไมม่ ี เสนอขอ ใชจ้รงิ 

๒.๑ มหาวทิยาลยั
พายพั 

การเก็บและรวบรวมพนัธุ์
พืชไม้หอมในวรรณคดี
ลา้นนา 

  ๕ พนั  งบประมาณ
จาก
มหาวทิยาลยั
พายพั 

ได้ข้อมูลพันธุ์พืช
ไ ม้ ห อ ม ใ น
วรรณคดลีา้นนา 

มกีารเกบ็
ขอ้มลู
เบือ้งตน้
บางส่วน 

ส านกัวจิยั 

กิจกรรมท่ี ๓  ปลกูรกัษาพนัธกุรรมพืช 
๓.๑ มหาวทิยาลยั

พายพั 
รวบรวมและปลูกบุนนาค
พั น ธุ์ ไ ม้ ป ร ะ จ า
มห าวิท ยาลัย  ในพื้ นที่
มหาวทิยาลยั 

  ๑ หมืน่  งบประมาณ
จาก
มหาวทิยาลยั
พายพั 

ไดร้วบรวมและ
ปลกูบุนนาคพนัธุ์
ไมป้ระจ า
มหาวทิยาลยั ใน
พืน้ทีม่หาวทิยาลยั 

มกีาร
ด าเนินกา
รแลว้เสรจ็ 

ส านกัวจิยั 

กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมอนุรกัษ์พนัธกุรรมพืชและใชป้ระโยชน์พนัธุกรรมพชื 
๔.๑ มหาวทิยาลยั

พายพั 
ศกึษาคุณสมบตัทิาง
ชวีภาพของตน้บุนนาค
พนัธุไ์มป้ระจ า
มหาวทิยาลยั ในพืน้ที่
มหาวทิยาลยั โดย ผศ. 
ดร. สุกญัญา 

  ๑ แสน  งบประมาณ
จาก
มหาวทิยาลยั
พายพั 

ไดร้ะบบฐานขอ้มลู
คุณสมบตัทิาง
ชวีภาพของตน้
บุนนาคพนัธุไ์ม้
ประจ า
มหาวทิยาลยั 

มกีาร
ด าเนินกา
รวจิยัแลว้
เสรจ็ 

ส านกัวจิยั 



ล าดบัที ่ หน่วยงาน โครงการงานวจิยั/กจิกรรม การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ(บาท) แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค ์

ผลการ
ด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบ 
หมายเหตุ ม ี ไม่ม ี เสนอขอ ใชจ้รงิ 

กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมพิเศษศนูยข์้อมูลพนัธกุรรมพืช 

๕.๑ มหาวทิยาลยั
พายพั 

จดัท าฐานขอ้มูลพนัธุกรรมพชื 
ในพืน้ทีม่หาวทิยาลยัพายพั 

  ๕ พนั  งบประมาณจาก
มหาวทิยาลยั
พายพั 

ไดข้อ้มลูฐานขอ้มลู
พนัธุกรรมพชื ใน
พืน้ทีม่หาวทิยาลยั
พายพั 

อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินงาน 

ส านกัวจิยั 

กิจกรรมท่ี ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพืช 

๘.๑ มหาวทิยาลยั
พายพั 

ร่วมงานประชุมวชิาการและ
นิทรรศการของ อพ.สธ. 

  ๑ แสน  งบประมาณจาก
มหาวทิยาลยั
พายพั 

ร่วมงานประชุม
วชิาการและ
นิทรรศการของ 
อพ.สธ. 

มกีาร
ด าเนินกา
รแลว้เสรจ็ 

ส านกัวจิยั 
มหาวทิยาลยั
พายพั 
 

๘.๒ มหาวทิยาลยั
พายพั 

เผยแพรโ่ครงการของ อพ.สธ. 
ในเวปไซตข์องมหาวทิยาลยั 

  ๕ พนั  งบประมาณจาก
มหาวทิยาลยั
พายพั 

มเีวปไซต ์ มกีาร
ด าเนินกา
รแลว้เสรจ็ 

ส านกัวจิยั 
มหาวทิยาลยั
พายพั 
 

  รวม ๖ โครงการ     ๒.๒ แสน      
 
 


