ที่ มพย ๐๒๒๒/๓๐๓
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรือ่ ง

รายงานการดาเนินงานสนองพระราชดาริ โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕๕๘

เรียน ผูอ้ านวยการโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
อ้างถึง หนังสือโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ที่ พว๐๐๐๑ (อพ) ๕๐๗๖/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๑. รายงานการดาเนินงานของหน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชดาริฯ ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
๒. แบบฟอร์มตารางสรุปผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๕๘
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 ๒๕๕๘ นัน้ มหาวิทยาลัยพายัพ
ขอรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชดาริ ประจาปี ๒๕๕๘ นี้
๑. โครงการทีไ่ ด้ดาเนินกิจกรรม ๓ โครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงการการเก็บและรวบรวมพันธุพ
์ ชื ไม้หอมในวรรณคดีลา้ นนาเบือ้ งต้น

๑.๒ รวบรวมและปลูกบุนนาคพันธุไ์ ม้ประจามหาวิทยาลัย ในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย
๑.๓ ศึกษาคุณสมบัตทิ างชีวภาพของต้นบุนนาคพันธุไ์ ม้ประจามหาวิทยาลัย ในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย
๒. โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ จานวน ๓ โครงการ
๒.๑ โครงการจัดทาฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช ในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยพายัพ
๒.๒ โครงการร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของ อพ.สธ.
๒.๓ เผยแพร่โครงการของ อพ.สธ. ในเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ด)ี
อธิการบดี
สานักวิจยั
โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๕๑๔๗๘ ต่อ ๗๒๐๑
โทรสาร ๐๕๓-๘๕๑๔๗๘ ต่อ ๗๒๐๒

ผลการดาเนิ นงานของมหาวิ ทยาลัยพายัพที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
กิ จกรรมที่ ๒ กิ จกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ลาดับที่ หน่วยงาน
โครงการงานวิจยั /กิจกรรม การดาเนินงาน งบประมาณ(บาท)
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง
๒.๑

มหาวิทยาลัย
พายัพ

การเก็บและรวบรวมพัน ธุ์ 
พื ช ไม้ ห อมในวรรณ คดี
ล้านนา

กิ จกรรมที่ ๓ ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
๓.๑
มหาวิทยาลัย รวบรวมและปลูก บุ น นาค 
พายัพ
พั น ธุ์ ไ ม้ ป ร ะ จ า
ม ห าวิ ท ยาลั ย ใน พื้ น ที่
มหาวิทยาลัย

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

เป้ าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการ บุ ค คล/หน่ ว ยงาน
ดาเนินงาน ทีร่ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

๕ พัน

งบประมาณ
จาก
มหาวิทยาลัย
พายัพ

ได้ ข้อ มู ล พัน ธุ์พื ช มีการเก็บ สานักวิจยั
ไ ม้ ห อ ม ใ น ข้อมูล
วรรณคดีลา้ นนา เบือ้ งต้น
บางส่วน

๑ หมืน่

งบประมาณ
จาก
มหาวิทยาลัย
พายัพ

ได้รวบรวมและ
มีการ
สานักวิจยั
ปลูกบุนนาคพันธุ์ ดาเนินกา
ไม้ประจา
รแล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัย ใน
พืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย

งบประมาณ
จาก
มหาวิทยาลัย
พายัพ

ได้ระบบฐานข้อมูล
คุณสมบัตทิ าง
ชีวภาพของต้น
บุนนาคพันธุไ์ ม้
ประจา
มหาวิทยาลัย

กิ จกรรมที่ ๔ กิ จกรรมอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชและใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมพืช
๔.๑
มหาวิทยาลัย ศึกษาคุณสมบัตทิ าง
๑ แสน

พายัพ
ชีวภาพของต้นบุนนาค
พันธุไ์ ม้ประจา
มหาวิทยาลัย ในพืน้ ที่
มหาวิทยาลัย โดย ผศ.
ดร. สุกญ
ั ญา

มีการ
สานักวิจยั
ดาเนินกา
รวิจยั แล้ว
เสร็จ

ลาดับที่

หน่วยงาน

โครงการงานวิจยั /กิจกรรม

การดาเนินงานตาม
แผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ(บาท)
เสนอขอ

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

เป้ าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการ
ดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
หมายเหตุ

สานักวิจยั

ใช้จริง

กิ จกรรมที่ ๕ กิ จกรรมพิ เศษศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
๕.๑

มหาวิทยาลัย
พายัพ

จัดทาฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช
ในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยพายัพ



๕ พัน

งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย
พายัพ

ได้ขอ้ มูลฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช ใน
พืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย
พายัพ

อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนินงาน

ร่วมงานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการของ
อพ.สธ.
มีเวปไซต์

สานักวิจยั
มีการ
ดาเนินกา มหาวิทยาลัย
รแล้วเสร็จ พายัพ

กิ จกรรมที่ ๘ กิ จกรรมพิ เศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
๘.๑

มหาวิทยาลัย
พายัพ

ร่วมงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการของ อพ.สธ.



๑ แสน

งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย
พายัพ

๘.๒

มหาวิทยาลัย
พายัพ

เผยแพร่โครงการของ อพ.สธ.
ในเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย



๕ พัน

งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย
พายัพ

รวม ๖ โครงการ

๒.๒ แสน

สานักวิจยั
มีการ
ดาเนินกา มหาวิทยาลัย
รแล้วเสร็จ พายัพ

