
หน้าที่ 1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คร้ังที่ 1/2558 
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 

ณ  ห้องประชุม 401  ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน   
...................................................................................... 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

1. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รองประธาน 
2.  ผศ.ดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี รองประธาน 
3.  ผศ. ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคด ี กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
5.  รศ.ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
6.  รศ.ดร.จุไรรัตน์  นันทานชิ คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8.  อาจารย ์มานพ  เอ่ียมสะอาด  คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
9.  ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน  ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
10. ผศ.ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ  ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา กรรมการ 
11. นางสาวเสาวนีย์  คูพูลทรัพย์  ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 
12. นายสอาด  ศรีจันทร ์  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการและ 
      เลขานุการ 
13.  นางสาวอรอนงค์  มากจนัทร ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วย 
      เลขานุการ  
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

1.  ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ติดราชการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ลาประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
 
 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากท่านอธิการบดีติดราชการจึง
มอบหมายให้ท าหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ในวันนี้ จากนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามล าดับในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 



หน้าที่ 2 
 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

  วาระที่ 1.1  เรื่อง (ส าเนา) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
        อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดด้ าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) มาระยะหนึง่แล้ว โดยมที่านอธิการบดี เป็นประธาน และมีรองประธานอีก 3 ท่าน คือ 
รองอธกิารบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รองอธิการบด ี เพชรบุรี และเลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยมีคณบดีคณะวชิาของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
และส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท าหนา้ที่เปน็กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่ง อพ.สธ. ก าหนดให้มี
การประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานปลีะ 1 คร้ัง โดย อพ.สธ.ไม่ใช่หน่วยงานที่ให้งบประมาณ แต่จะช่วยในการสนับสนนุ
โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนแม่บท อพ.สธ. และท าหนังสือยืนยนัไปยังส านักงบประมาณหรือแหล่งทุน เช่น วช. 
เป็นต้น  
 

  จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ ประจ าปงีบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ดร.ปิยรัษฎ ์
ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย ์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยศลิปากรซึ่งมีความหลากหลายในศาสตร์ต่างๆ ทั้งทางสงัคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
ควรใหทุ้กคณะวิชาเข้าร่วมสนองพระราชด าริและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน เพราะถึงแม้ชื่อโครงการจะอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมทั้งหมดจะลงทา้ยด้วยพชื แต่เมื่อพิจารณาถึงแนวทางและกรอบการด าเนินงานแล้วจะเห็นว่า 
ทุกคณะก็สามารถเข้าร่วมสนองพระราชด าริได้ตามศักยภาพของแต่ละคณะวชิาที่ม ี
  

  มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงได้เสนอขอพระราชานญุาตแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัย
ศิลปากรชุดใหม่  ประกอบด้วย ท่านอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รองอธิการบด ี
เพชรบุรี เป็นรองประธาน  คณบดีคณะโบราณคด ี คณบดีคณะอักษรศาสตร์ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ คณบดีคณะเภสัช
ศาสตร์ คณบดีคณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพฒันา ผู้อ านวยการกองแผนงาน เป็น
กรรมการ โดยมีผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เป็นกรรมการและเลขานกุาร  และนางสาวอรอนงค ์
มากจันทร์ เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
    

  ที่ประชุมรบัทราบ 
     
  วาระที่ 1.2 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
        มาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557  
 

   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า จากการที่ อพ.สธ. ก าหนดให้ทุกมหาวิทยาลยัที่ร่วมสนองพระราชด าริจัด
ให้มีการประชุมประจ าปีกับ อพ.สธ.  ปีละคร้ัง นั้น  มหาวทิยาลัยศลิปากร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
คร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557  ซึ่งเป็นการประชุมโดยคณะกรรมการชุดเดิม ทั้งนี้ สาระส าคัญจากการประชมุ 
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เน้นย้ าให้มหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเพื่อพิจารณาทบทวนและจัดท าแผนแมบ่ทในระยะต่อไป รวมทั้งการจัดท าเว็บไซต ์ อพ.สธ. ของหน่วยงาน  
เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัย   โดยสามารถเข้าดูกิจกรรมของแต่
ละมหาวิทยาลัยได้จากหน้าเว็บไซต์  อพ.สธ. ทาง http://rspg.or.th   ตามรายละเอียดในรายงานการประชุม ซึ่งฝ่าย
เลขานุการได้เวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2557 
 

     ที่ประชุมรบัทราบ  

http://rspg.or.th/


หน้าที่ 3 
 

 
  วาระที่ 1.3 เรื่อง รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 

     พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
     ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564)  
 

   ประธานให้ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี แจ้งให้ที่ประชุมรบัทราบว่า ตามทีไ่ด้เข้าร่วม
ประชุมคณะท างานจัดท าแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่หก ( 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564) กลุ่ม G5 กลุ่มมหาวิทยาลัยที่
ร่วมสนองพระราชด าริ เมื่อวันพธุที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธาน
กรรมการ จ านวน 2 ท่าน คือ ผศ. ดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี  รศ.ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล รอง
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้สรุปสาระส าคัญที่ได้จากการประชุม ดงันี ้
 

  1. ให้แต่ละมหาวิทยาลัยจัดท าแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564) และส่งให้ 
อพ.สธ. ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2558  โดย อพ.สธ.ได้จัดส่งรูปแบบตวัอย่างการจัดท าแผนแม่บทฯ ให้แล้ว เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2557   
  2. ขอความร่วมมือให้ทุกมหาวิทยาลัยจัดท าเวบ็ไซต ์ อพ.สธ. ไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั  
  3. ขอความร่วมมือให้ทุกมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนแม่บท  
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ได้มากกว่า 1 ชุด เพื่อจะไดด้ าเนินงานในแต่ละกิจกรรม/
โครงการ ให้บรรลุตามแผนแมบ่ทที่ก าหนดไว้   
 

  ทั้งนี้ อพ.สธ. ได้ส่งสรุปรายงานการประชุมส่งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว โดยเนื้อหาของรายงานการประชุม
อพ.สธ.ได้จัดท าแนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีทีห่ก (หมายถึงแผน 5 ปี รอบที่ 6) ที่ทุกมหาวิทยาลัยที่ร่วม
สนองพระราชด าริจะต้องจัดท าและน าส่งให้ อพ.สธ. โดยประกอบด้วยกรอบกิจกรรมของแผนแม่บท อพ.สธ. ใน 8 
กิจกรรม ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน และ 3 ฐานทรพัยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ดังนี ้
  1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมปกป้องพันธุกรรมพืช กจิกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
  2. กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชนจ์ากพันธุกรรมพชื 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมวางแผนพัฒนาพนัธุ์พืช 
  3. กรอบการสร้างจิตส านึก ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ
กิจกรมพิเศษสนับสนนุการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช  
  โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ที่ประชุมรบัทราบ  
 
  วาระที่ 1.4 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
        พระราชด าริฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนสมเด็จพระเทพ 
        รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

 ประธานใหค้ณบดีคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รายงานความกา้วหน้างานวิจัยในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณจากเงินกองทนุสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  จ านวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการจัดท าแผนที่แนวปะการังความ
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ละเอียดสูงและปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการในแนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  2) 
โครงการวิจัยเร่ือง “ความหลากหลายของพรรณไม้น้ าในเข่ือนแก่งกระจาน” ซึ่งได้ด าเนนิโครงการเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 2 
โครงการ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดท ารายงานฉบบัสมบูรณ์  รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม 
   

  ที่ประชุมรบัทราบ   ทั้งนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า ทั้ง 2 โครงการข้างต้นได้บรรจุ
ไว้ในแผนแม่บท อพ.สธ. แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนนุ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ  นายกสภา
มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงให้น าดอกเบี้ยจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งเปน็กองทุนที่
สภามหาวิทยาลัยศลิปากรจัดตั้งในปี พ.ศ. 2538 มาใช้สนับสนนุการด าเนินงานวิจัยดังกลา่ว    
 
  วาระที่ 1.5 เรื่อง ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาและสนับสนุนโครงการและงบประมาณจาก อพ.สธ. 
  

  ประธานให้เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบขั้นตอนการขอรับการพิจารณาและสนับสนุนโครงการและ
งบประมาณจาก อพ.สธ. ว่าหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  ที่ต้องการขอรับการพิจารณาสนับสนนุงบประมาณ
จาก อพ.สธ. จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนแม่บท อพ.สธ. จากนั้น หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. จะส่งรายละเอียด
แต่ละโครงการที่ครบถ้วนชัดเจน มาให้อพ.สธ.พิจารณาว่าสอดคล้องตามแผนแม่บท อพ.สธ. หรือไม่ ซึ่งหากมีข้อแก้ไขทาง 
อพ.สธ.จะส่งเอกสารกลับไปยังหน่วยงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง หลังจากนั้นทาง อพ.สธ. จะท าหนังสือกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานวินิจฉัย เมื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้ว อพ.สธ.จะแจ้งให้หน่วยงาน ส่งโครงการไปของบประมาณที่ส านัก
งบประมาณ/แหล่งทุน (วช.สกว.สกอ.อปท.จังหวัดต่างๆ ฯลฯ) คู่ขนานไปกับที่ส่งมาที่ผู้อ านวยการ อพ.สธ. ซึ่งเลขาธิการ
พระราชวังในฐานะผู้อ านวยการ อพ.สธ. จะท าหนังสือสนับสนุนไปยังผู้อ านวยการส านักงบประมาณ/แหล่งทุนต่างๆ ต่อไป  
ทั้งนี้ อพ.สธ.ไม่ใช่หน่วยงานที่ให้งบประมาณ แต่จะช่วยในการสนับสนุนโครงการและท าหนังสือยืนยันไปยังส านัก
งบประมาณหรือแหล่งทุน เช่น วช. เป็นต้น ในการนี้ หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. จะต้องส่งโครงการที่มี
รายละเอียดครบถ้วนชัดเจนมายัง อพ.สธ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี  เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของการจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
   
  ที่ประชุมรับทราบ   
 
 วาระที่ 1.6 เรื่อง  ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ  
     อพ.สธ. ครั้งที่ 7 
 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ ได้ด าเนนิการ
กิจกรรมต่างๆทางดา้นการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร และจัดการประชุมวชิาการทรพัยากรไทยทุก 2 ปี ตัง้แตป่ ี
พ.ศ.2544 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2558 จะจัดประชุมวชิาการนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสนิตน” ระหว่าง
วันที่ 14-20 ธันวาคม 2558 ณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น ในส่วนของชมรมคณะปฏิบัติงานวทิยาการ 
อพ.สธ. ได้จัดงานประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัตงิานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 โดยเน้น
ในเร่ืองฐานข้อมูลทรัพยากรที่มอียู่ในตนและองค์กร อพ.สธ. จึงขอเชิญหน่วยงานและสถาบันที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. ร่วมกันเสนอผลงานเพือ่จัดประชุมวชิาการของชมรมคณะปฏิบัตงิานวิทยาการ อพ.สธ.ในคร้ังนี้ โดยลงทะเบียน
และส่งหัวข้อเรื่องพร้อมบทคัดย่อและเร่ืองเต็มที่ต้องการน าเสนอ ภายในวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2558 ค่าลงทะเบียน 1,000 
บาท จงึขอประชาสัมพนัธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

   
 ที่ประชุมรบัทราบ ทั้งนี้ ที่ประชมุขอให้ส่งเอกสารดังกล่าวให้ทุกคณะวิชารบัทราบด้วย 
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วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
  วาระที่ 2.1  เรื่อง ทบทวนแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ 
        พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554-30  
        กันยายน 2559) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปทีี่ห้า (1 ตลุาคม 2554-30 กันยายน 2559) 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
   
  ที่ประชุมพจิารณาแล้วเห็นว่า คณะวิชาของมหาวิทยาลยัศิลปากรมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทาง
และกรอบการด าเนินงานของ อพ.สธ. แต่อาจจะไม่เคยรับทราบว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนแม่บทระยะที ่5 ปีที่หา้ จึง
มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการท าหนังสือแจ้งไปยังทุกคณะวิชาให้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม/งานวิจัย ที่สอดคล้องตาม
แนวทางและกรอบการด าเนนิงานของ อพ.สธ. และเจ้าของโครงการ/กิจกรรม/งานวิจัยดังกล่าวไม่ขัดข้องที่จะน ามาบรรจุ
ไว้ในแผนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวทิยาลัยที่เข้ารว่มสนองพระราชด าร ิ โดยเปน็โครงการที่ได้รับจัดสรรงบทั้ง
งบประมาณแผน่ดินและหรือเงินรายได้ในปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งปีงบประมาณ 2559 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ส านักงบประมาณ หลังจากที่คณะวิชาจัดส่งแล้ว จึงให้ฝา่ยเลขานุการท าการปรับปรุงแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หา้ 
(1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559) และส่งให้ อพ.สธ.รับทราบต่อไป เนื่องจาก การปรับแผนในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อ
งบประมาณ เพียงแต่เปน็ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศลิปากร  
 
  วาระที่ 2.2  เรื่อง หารือแนวทางการจัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 
        พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยะ 5 ปีที่หก  
        (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   

  ประธานขอหารือแนวทางการจดัท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งมีก าหนดส่งให้ อพ.สธ. ภายในวนัที่ 1 มนีาคม 2558 ตามรูปแบบตัวอย่างการจดัท าแผนแม่บทฯ ในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  ที่ประชุมได้อภิปรายและร่วมกันก าหนดกรอบแนวทางการจัดท าแผนแม่บท อพ.สธ. ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. ก าหนดโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการที่มีลักษณะบูรณาการระหว่างคณะวิชา อาทิ โครงการวิจัยพืชใน
เขตภูมิภาคตะวันตก โดยแผนแม่บทฉบับนี้อาจจะเร่ิมต้นจากสับปะรด ซึ่งปลูกกันมากในพืน้ที่จังหวัดเพชรบุรีต่อเนื่องกับ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ต่อมาจึงมีการวิจัยเรื่องมะพร้าว เป็นต้น 
  2. มอบหมายให้มีมติให้ฝ่ายเลขานกุารท าหนังสือแจ้งไปยงัทุกคณะวิชาให้คณาจารย์ได้รับทราบช่องทางการ
สนับสนนุการท าวิจัยที่สอดคล้องตามแนวทางการด าเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
และให้ส่งรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่คาดว่าจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป หรือโครงการวิจัยที่มีแผน
จะด าเนนิงานตั้งแตป่ีงบประมาณ 2560 ถึง 2564  
  3. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท า “ร่าง” แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564) ของมหาวิทยาลัยศลิปากร หลังจากได้รบัข้อมูลจากทุกคณะวชิา 
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  วาระที่ 2.3 เรื่อง หารือแนวทางการจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 ประธานขอหารือแนวทางการจดัท าเว็บไซต์ อพ.สธ. มหาวทิยาลัยศลิปากร เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
ข่าวสารการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศลิปากรที่ร่วมสนองพระราชด าริ ซึ่ง อพ.สธ  ก าหนดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ 
ซึ่งขณะนี้ อพ.สธ. ไดท้ าเว็บไซตเ์พื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริแล้ว 
  

  ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ พิจารณาด าเนนิการจัดท าเว็บไซต ์
อพ.สธ. มหาวิทยาลยัศิลปากร และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานจัดสง่ข้อมูลต่างๆ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานไว้ใน
เว็บไซต์ดังกลา่ว  
 
เลิกประชุมเวลา 12.50 น.  
 
 
             นางสาวอรอนงค์  มากจนัทร์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
             นายสอาด  ศรีจันทร์         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       


