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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

เข้าร่วมประชุม
เสวนาวิชาการ เร่ือง 
แนวทางการสร้าง
เครือข่ายเชิงประเด็น 
(Node C)-อพ.สธ. 

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้า
ร่วมประชุมเสวนาวิชาการ เร่ือง
แนวทางการสร้างเครือข่ายเชิง
ประเด็น (Node C) – อพ.สธ. ใน
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 
2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ 
ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ช้ัน 2 
อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น เพ่ือให้บุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ มี
ความรู้ความเข้าใจในงานสนอง
พระราชด าริ และรับทราบนโยบาย 
ได้ทิศทางที่เหมาะสม และชัดเจน 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
เครือข่ายต่อไป 

  

2 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

การขอพระราชทาน
พระราชานุญาตเข้า
ร่วมสนองพระราช 
ด าริฯ และแต่งต้ัง

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสนอขอ
พระราชทานพระราชานุญาตเข้า
ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ.-
มมส 

จากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – 
กันยายน 2559) น้ัน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พระราชทานพระราชา
นุญาต และทางโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ได้ด าเนินการออก
ประกาศที่ อพ.สธ. ๒๕/๒๕๕๙ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

3 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

การแต่งต้ังคณะท างาน 
อพ.สธ.-มมส 

      ได้ด าเนินการออกประกาศที่ 
1715/2559 และ 1847/2559 
เร่ือง แต่งต้ังคณะท างานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา 
จากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

  

4 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการและ

         



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้า 3 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

นิทรรศการ ทรัพยากร
ไทย : หวนดูทรัพย์สิ่ง
สินตน 

5 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

จัดประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ.-
มมส ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

      ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (อพ.สธ.- มมส) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 คร้ังที่ 
1/2559 ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 
2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ 
ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  

6 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

จัดประชุมคณะท างาน 
อพ.สธ.-มมส 

      ได้มีการจัดการประชุมคณะท างาน 
อพ.สธ.-มมส จ านวน 3 คร้ัง ดังน้ี 
คร้ังที่ 1 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 
2559 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ 
ห้องประชุมกองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     มีการแบ่งโครงการและ
กิจกรรมที่จะด าเนินการในแผน
แม่บทระยะ 5 ปีที่หก ดังน้ี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

     1. กิจกรรมด้านการพัฒนา/
ส่งเสริม/การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ของวัตถุดิบหรือสินค้าท่ีผลิตข้ึนใน 
ท้องถ่ิน ผู้รับผิดชอบ คือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมร
พรรณ 
     2. กิจกรรมด้านความ
หลากหลายของพันธุกรรมพืช ผู้รับ
ชอบ คือ สถาบันวิจัยลัยรุกขเวช 
     3. กิจกรรมการด้านแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางยา ผู้รับผิดชอบ คือ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
คร้ังที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 
กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 
15.30 น. เพ่ือช้ีแจงการปรับแก้
แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน
2564) และด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติงาน ให้ตรงตามกรอบ
แนวทางการด าเนินงานของ 
อพ.สธ.- มมส 
คร้ังที ่3 ในวันอังคารที่ 12 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 – 
16.00 น. เพ่ือพิจารณาแนวทาง
ปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนการ
วิจัยประเภทมุ่งเป้า ประจ าปี 2560 
โดยโครงการที่จะย่ืนขอทุน
สนับสนุนน้ัน จะต้องถูกบรรจุอยู่ใน
แผนแม่บทของมหาวิทยาลัย และ
ในโครงการจะต้องระบุว่าเพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 

7 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ต้อนรับเลขานุการ
คณะกรรมการ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ในการ
ลงพ้ืนที่ปกปักป่าโคก
ดงเค็ง อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

      ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) และได้ก าหนดแผนแม่บท 
ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2564) ของมหาวิทยาลัย 
ให้พื้นที่ป่าโคกดงเค็ง สถานีปฎิบัติ
การนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนิน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

โครงการ อพ.สธ. และพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. แล้วน้ัน ใน
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดร.ปิยรัษฎ์ 
ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ 
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 
และรองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. 
ฝ่ายวิชาการ ได้เข้าพบรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม  
นายภูสิต สมจิตต์ ร่วมกับรอง
ศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจัน
ทา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวลัย
รุกขเวช นางสาวสุทธิรา ขุมกระ
โทก อาจารย์และนักวิจัย 
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช นายธานี 
พันแสง ผู้แทนส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมหาสารคาม น าเสนอ
โครงการ อพ.สธ. เพ่ือรับทราบ
นโยบายจังหวัดมหาสารคาม และ 
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญ
ทรัพย์ ได้ตรวจติดตามและให้
ค าแนะน าหน่วยงานสนอง
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พระราชด าริ โครงการ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในพ้ืนที่
ป่าโคกดงเค็ง สถานีปฎิบัติการนา
ดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

  รวม...7...โครงการ          

 


