
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คร้ังที่ 1/2562 
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน   
...................................................................................... 

 

ผู้มาประชุม 

1.  ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยศลิปากร ที่ปรึกษา 
2.  ผศ.จอมภัค   คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี อนุกรรมการ 
3.  รศ.ดร.ธีระวัฒน ์ จันทึก  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวางแผนงบประมาณ  อนุกรรมการ 
    และยุทธศาสตร ์  
4.  รศ.ดร.นันทนิตย์  วานชิาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิจัย อนุกรรมการ 
5.  อ.อนุวัฒน์  ลัดดาวลัย ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ อนุกรรมการ 
6.  อ.จินตนา   เปี่ยมศิร ิ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ อนุกรรมการ 
7.  รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกสร คณะมัณฑนศลิป ์  อนุกรรมการ 
8.  ผศ.ชัยณรงค์     อริยะประเสริฐ คณะมัณฑนศลิป ์  อนุกรรมการ 
9.  ผศ.ดร.อภิเษก   ปั้นสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์  อนุกรรมการ 
10.  อ.ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ  อนุกรรมการ 
    คณะศึกษาศาสตร์ 
11.  อ.ดร.กัมปนาท  ธาราภูม ิ แทน ผศ.ดร.ยศเวท สิริจามร อนุกรรมการ 
    คณะวิทยาศาสตร์  
12.  รศ.ดร.วีรยุทธ์    เลิศนท ี คณะเภสัชศาสตร์  อนุกรรมการ 
13.  ผศ.ดร.วรพล     เกียรติกิตติพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 
14.  ผศ.ดร.บุษราภรณ์  งามปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 
15.  อ.ดร.พีรวิทย์  เชื้อวงษ์บุญ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ  อนุกรรมการ 
    คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
16.  อ.รชกร    วชิรสิโรดม คณะวิทยาการจัดการ  อนุกรรมการ 
17.  นางสาวพรศรี     แหยมอุบล แทน ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ อนุกรรมการ 
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
18.  นายสอาด   ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี เลขานุการ 
19.  นางสาวตปนีย์   พรหมภัทร นักวิจัยช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
20.  นางสาวอรอนงค์   มากจันทร ์ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผู้ชวยเลขานุการ 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน ์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ 
2. ผศ.สมศักดิ์    ชาตนิ้ าเพ็ชร  คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ 
3. ผศ.เชาวลิต   ขาวเขียว  คณบดีคณะโบราณคด ี ติดราชการ 
4.  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ    ปรียวนิตย ์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.สญชัย    ลบแย้ม  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ ติดราชการ 
6. ผศ.ดร.ภัธทรา     โต๊ะบุรนิทร ์  คณะอักษรศาสตร์  ติดราชการ 
7. อ.ว่าที่ร.ต.เอกชัย   ภูมิระรื่น  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์ ติดราชการ 
      



หน้าที่ 2 
 

8.  ผศ.ดร.กรกช    ชั้นจิรกุล  คณะวิทยาศาสตร ์  ติดราชการ 
9.  อ.ดร.อลิสา    คงใจมั่น โยชดิะ  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ติดราชการ 
10.   อ.วันชัย    เจือบุญ  คณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ 
11.  ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
 

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบด ี (ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งวา่เนือ่งจากรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพฒันา ประธานคณะอนุกรรมการติดราชการจึงท าหนา้ที่ประธานการประชุม จากนัน้จึงให้เลขานุการแจ้ง
ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาวาระการประชุมตามล าดบั  ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

  วาระที่  1.1  เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
        พระราชด าริฯ 
 

  เลขานุการแจ้งวา่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร ในฐานะประธานคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศลิปากร ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ตามค าสั่งมหาวิทยาลยั
ศิลปากรที่ 930/2562 ลงวันที ่ 5 มิถุนายน 2562 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร เป็นที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝา่ย
วางแผนและพฒันาเป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการที่เป็นผู้แทนของคณะวชิาตา่ง ๆ รวม 25 ท่าน ตามรายชื่อใน
เอกสารประกอบการประชุม 
   

  ที่ประชุมรับทราบ  
 
  วาระที่ 1.2 เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ.ตามกรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก 
 

 เลขานุการ  แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแนวทางการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก ซึ่งโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มีหน้าที่พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการวิจัย/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย ที่
สอดคล้องตามกรอบและกิจกรรมของ อพ.สธ. โดยโครงการดังกล่าวจะต้องบรรจุไว้ในแผนแม่บท อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย
ด้วย โดยอพ.สธ.จะท าหนังสือถึงแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งส านักงบประมาณในกรณีที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้จัดสรร
งบประมาณให้กับโครงการ/กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชด าริ ตามแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ. ที่ประกอบด้วย 3 
กรอบการด าเนินงาน  8 กิจกรรม ดังนี้ 
   1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 
    - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพื้นที่ปา่ดั้งเดิม
ในความรับผิดชอบและต้องการปกปักพันธุกรรมพืชในพืน้ทีไ่ว้ โดยมิใช่พื้นที่ของกรมป่าไม้ ทั้งนี ้ หากเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ 
หรืออุทยานแห่งชาติ ต้องมีหนังสือยินยอมจากกรมป่าไม ้ หรืออุทยานแห่งชาติ อยา่งเปน็ลายลักษณ์อักษร (กิจกรรมน้ี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะไม่เข้าข่าย) 
    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้ความส าคัญกับทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา โดยด าเนนิการในพื้นที่รัศมี 50 กิโลเมตร ของมหาวิทยาลยัศิลปากร  
    - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 2 โดยท าการส ารวจ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และน าพนัธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ทีป่ลอดภัย เช่น ในศนูย์ศึกษาการพฒันาอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริฯ ที่มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศ เป็นต้น  
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   2. กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 
    - กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร เป็นกิจกรรมที่ศึกษา/ประเมินพนัธุกรรม
พืช และทรัพยากรอื่นๆ ทีส่ ารวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว้ในกิจกรรม 1-3 โดยการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาต ิ
แปลงทดลองในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา  สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง  การเกษตรกรรม ส าหรับในห้องปฏิบัติการมี
การศึกษาด้านโภชนาการ องคป์ระกอบ รงควัตถุ กลิ่น การใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ใน
ทรัพยากรต่างๆ  โดยการด าเนินการมีเปาาหมายเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรมและภูมปิัญญา 
    - กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร เป็นการบันทึกข้อมูลของการส ารวจเก็บรวบรวม 
การศึกษา ประเมนิ การอนรุักษ์ และการใชป้ระโยชน ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูลทรัพยากรอื่นๆ นอกเหนือจาก
พันธุกรรมพืช  เช่น ฐานข้อมูลของสัตว์ จุลินทรีย์  การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ขอ้มูลต่างๆ จากการท างานใน
กิจกรรมที่ 1-4 โดยบันทึกในระบบฐานข้อมูลของ อพ.สธ. เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 
    - กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร เป็นการน าฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการ
พิจารณาศักยภาพของพนัธุกรรมพืช พันธุกรรมสัตว์ พนัธุ์จุลนิทรีย์ ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็นพ่อแม่
พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนการพัฒนาพันธุ์ระยะยาว  
   3. กรอบการสร้างจิตส านึก ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 
    - กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เป็นกิจกรรมสร้างจิตส านึก ให้เยาวชน 
ประชาชนชาวไทย ให้ความเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชนข์องพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใชท้รัพยากรของประเทศ  ได้แก่ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
พิพิธภัณฑ์ งานอบรม  
    - กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนรุักษ์ทรัพยากร เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ต่างๆ เข้าร่วมสนับสนนุงานของ อพ.สธ.ในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นในรปูของทุนสนับสนนุ หรือด าเนินงานที่เก่ียวข้องและ
สนับสนนุกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. โดย อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชด าริที่มีความพร้อมในการด าเนินการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ  
   โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
  ที่ประชุมรบัทราบ 
 
  วาระที่ 1.3 เรื่อง แผนภาพการด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแผนภาพการด าเนินงานสนองพระราชด าร ิ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
มหาวิทยาลยัสามารถบรรจุกิจกรรม/โครงการ ที่ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ไว้ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปีที่หก 
ภายใต้พันธกิจ ดา้นการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 

   ที่ประชุมรับทราบ   
 
  วาระที่ 1.4 เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการ งบประมาณ ตามแนวทางการด าเนินงาน 
        ตามแผนแม่บท อพ.สธ. 
 

 เลขานุการ แจ้งว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ. ) มีขั้นตอนการพิจารณาและสนบัสนุนโครงการฯ งบประมาณ ดังนี้ 
 1. ภายในวันที่ 31 สงิหาคม ของทุกปี มหาวิทยาลัยศลิปากร ส่งแผนปฏิบัตงิาน และงบประมาณของโครงการ
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการทีไ่ด้รับการกลัน่กรองจากคณะอนุกรรมการ ส่งให้อพ.สธ.พิจารณาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 



หน้าที่ 4 
 

 2. ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี อพ.สธ.จะส่งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัย หากไม่มขี้อแก้ไข อพ.สธ.จะ
เก็บเอกสารไว้ หากมีข้อแก้ไขจะส่งกลบัให้มหาวิทยาลยัแก้ไข 
 3. ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี มหาวิทยาลัยส่งเอกสารทีแ่ก้ไขให้ อพ.สธ. 
 4. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี อพ.สธ.ท าหนังสือกราบบังคมทลูทรงทราบใต้ฝา่ละอองพระบาท สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี อพ.สธ.ท าหนังสือกลับไปยังหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ 
 

   ที่ประชุมรับทราบ  และให้ฝ่ายเลขานุการท าบันทึกแจ้งไปยังคณะวิชา ที่ประสงค์จะเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
การสนับสนุนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 จัดส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยมายังกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี  ซึ่งท าหน้าที่เลขานุการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร  ภายในวันที่ 25 
สิงหาคม 2562  เพื่อรวบรวมบรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก  และจัดส่งไปยังผู้อ านวยการ อพ.สธ. ภายในวันที่ 
31 สิงหาคม 2562  ซึ่งทาง อพ.สธ. จะพิจารณาสนับสนุนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานและกิจกรรม
ของอพ.สธ. และน าส่งผลการพิจารณาไปยังส านักงานงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้  
ขอให้คณะวิชาเสนอโครงการวิจัยไปยังส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  ตามขั้นตอนการเสนอ
โครงการวิจัยประเภทเงินแผ่นดิน  คู่ขนานไปกับที่ส่งมายังอพ.สธ.  
 
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

   วาระที่ 2.1 พิจารณาจัดท าแผนแม่บท อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปีที่หก 
 

  อธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาจัดท าแผนแม่บท อพ.สธ.มหาวิทยาลัยศลิปากร  ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 
2559-กันยายน 2564) ซึ่งแผนแม่บทฉบับนี้จะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยเลขานุการแจ้งว่าโครงการที่จะบรรจุใน
แผนแม่บทจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
 1. ต้องระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในข้อที่ 1 ว่า “เพื่อสนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราด าริฯ (อพ.สธ.)”  
 2. ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานตามแผนแม่บท  อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่
หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) 
 3. โครงการที่ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน เช่น งบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมีลักษณะตามข้อ 1 และ 2  
 4. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทนุอื่นๆ เช่น วช. สกสว. สกอ. อปท. จงัหวัด ภาคเอกชน 
และมีลักษณะตามข้อ 1 และ 2 จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากแหล่งทุนด้วย 
  
  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติให้ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมโครงการวิจัยที่ขอรับการสนบัสนุนโครงการไปยงัอพ.สธ.
ประจ าปีงบประมาณ 2564 บรรจุลงในแผนแมบ่ทฯ  และส่งหนังสือแจ้งไปยังคณะวิชาเสนอโครงการที่มีลักษณะตามข้อ 1-4
ที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2563-2564 เพื่อน ามาบรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก  ต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.  
 
             นางสาวอรอนงค์  มากจันทร์   ผู้จดรายงานการประชุม 
             นายสอาด  ศรจีันทร์             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  


