
หน้าที่ 1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คร้ังที่ 1/2560 
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 

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

 

ผู้มาประชุม 

1.  ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.ธีระวัฒน์    จันทึก แทน รองอธิการบดี เพชรบุร ี รองประธานกรรมการ  
3. ผศ.ดร.เชาวรีย์     อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
4.  รศ.ดร.ดวงเดือน   ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 
5. ดร.ปิยรษัฎ์  ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ 
    พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ รองประธานกรรมการ 
6. นางสาววลัยภรณ์   เสงี่ยมจิตต ์ นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

แทน คณบดีคณะโบราณคด ี กรรมการ 
7. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ  
    รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 
8. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์   ง้าวหิรัญพัฒน ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
9. รศ.อุไรวรรณ  ไอยสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ 
    แทน คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
10. อาจารย์ รชกร   วชิรสิโรดม ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 
    แทน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.สมศักดิ์  ชาตนิ้ าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
12.  นางสาวเสาวนีย์   คูพูลทรัพย ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 
13. นายสอาด   ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการและ 
      เลขานุการ 
14.  นางสาวอรอนงค์    มากจันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและ 
      ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  รศ.ดร.ประสพชัย   พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี ติดราชการ 
2. ผศ.เชาวลิต   ขาวเขียว  คณบดีคณะโบราณคด ี  ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ  คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ติดราชการ 
4. อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม  คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.พีรพัฒน์    ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
6. ผศ.ฉัตรชัย   เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอรชร    โชติญาณวงษ ์  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ฝา่ยวิชาการ 
2. นายนิรุตติ์     บาโรส เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.  ฝา่ยวิชาการ 
3. นางอริศรา     บาโรส   เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.  ฝา่ยวิชาการ 
4. นายเฉลิมชนม์    ก่อสกุลใหม่ นักบริหารงานทั่วไปปฏบิัติการ 



หน้าที่ 2 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
 

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาวาระการประชุม
ตามล าดับ  ดังนี ้
 
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

  วาระที่  1.1  เรื่อง ประกาศที่ อพ.สธ. 51/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 
        พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

  ประธานให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ประกาศที่ อพ.สธ.51/2559 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีเลขาธิการ
พระราชวัง ในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นประธาน รองผู้อ านวยการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (นายพรชัย จุฑามาศ) เปน็รองประธานกรรมการ อธิการบดี
มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นกรรมการ รองหัวหน้าส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ ฝา่ย
วิชาการ (ดร.ปยิรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีคณะกรรมการทั้งสิ้น รวม 160 ท่าน ซึ่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรรมการล าดับที่  62  โดยวาระด ารงต าแหน่ง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ถึง 30  กันยายน  พ.ศ. 2564  ดังรายนามในเอกสารประกอบการประชุม  
 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 
  วาระที่ 1.2 เรื่อง ประกาศ ที่ อพ.สธ.230/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์ 
        พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
        ราชกุมารี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ประธานให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประกาศที่ อพ.สธ.230/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีอธิการบดี เป็นประธาน รอง
อธิการบดี จ านวน 3 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ เปน็
รองประธาน มีคณบดี และผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน จ านวน 10 ท่าน เป็นกรรมการ  ผู้อ านวยการส านักงานวทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ และนกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  รวมคณะกรรมการทั้งสิ้น  17  คน  โดยวาระด ารงต าแหน่ง 5 ปี ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30  
กันยายน  พ.ศ. 2564  ดังรายนามในเอกสารประกอบการประชุม  
 

  ที่ประชุมรบัทราบ  
 
  วาระที่ 1.3 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
        อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

  เลขานุการแจ้งว่า  เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยศิลปากรก าลังปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ  จึงยังไม่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน   ทั้งนี้ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ 
เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัย จ าเป็น จะต้อง
แต่งตั้งคณะท างานโครงการ  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยอาจแต่งตั้งเป็นคณะท างานประจ าวิทยาเขตฯ และก าหนดการประชุมได้บ่อยครั้งตามแต่จะตกลงกัน  
 

   ที่ประชุมรับทราบ  และจะด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานโครงการต่อไป 



หน้าที่ 3 
 

  วาระที่ 1.4 เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ตามกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก นาทีที่ 21.33 
   

  ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ไดบ้รรยายสรุปภาพรวมในการด าเนนิงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตลุาคม 
2559-30 กันยายน 2564)  สรุปประเด็นได้ ดังนี้  

1. อพ.สธ. เป็นชื่อย่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งเป็นหน่วยงานของส านักพระราชวัง  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้เกิด
ประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย  ให้มีระบบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ  
  2.  หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม   
   2.1  หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.โดยพระราชานุญาต ตั้งแต่ปี 2535-ปัจจุบัน จ านวน 160 
หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม  (G1-G10) มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่กลุ่ม G5 กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
   2.2  หน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริโดยการสมัครสมาชิก ไม่ต้องขอพระราชทานพระราชานุญาต 
ได้แก่ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และ สมาชิก อบต.และเทศบาลต าบล (งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)  
   อพ.สธ. หาแนวทางและสนับสนุนให้ประชาชน เรียนรู้ทรัพยากรในท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้าง  การอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ทรัพยากรนั้นให้ยั่งยืน น าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากร ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่
และส าคัญมาก  บทบาทของมหาวิทยาลัยคือการเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  3.  แนวทางการด าเนนิงานตามกรอบการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ.
2559- 30 กันยายน พ.ศ.2561) ครอบคลุมทั้ง 3 ฐานทรัพยากร คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมปิัญญา  โดยมี กิจกรรม 8 กิจกรรม ที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
  กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
2.  กรอบการใช้ประโยชน ์

  กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
  กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
  กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมวางแผนทรัพยากร 
3.  กรอบการสร้างจิตส านึก 

  กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
  กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนรุักษ์ทรัพยากร 
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 ทั้งนี้ ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ ์ เจริญทรัพย์  ได้เสนอแนะแนวทางการท างานให้มหาวิทยาลัยศิลปากร คัดเลือกพืช
หรือทรัพยากรชีวภาพที่มีศักยภาพมา 1 ชนิด เพื่อน ามาพฒันาต่อยอดและท างานบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะวชิา ภายใต้
แผนงานการศึกษาทรัพยากรชนดินั้น ๆ และควรเน้นการท างานวิจัยทีไ่ด้รับโจทย์มาจากชุมชนท้องถิ่น และด าเนนิงานวิจัย
โดยที่ชุมชนมสี่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อประสานความสัมพนัธร์ะหว่างนักวิจัย สถาบนั ชุมชน และชาวบ้าน เพื่อให้งานวิจัย
นั้นๆ เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยนื  กิจกรรมภายใต้กรอบการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ไม่เฉพาะเพียงแค่
งานวิจยั แต่หมายรวมถึงโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม ฯลฯ สิง่ที่ส าคัญควรตอบโจทย์
ความต้องการของท้องถ่ิน  น ามาใช้ในการเรียนการสอน  และบริการวิชาการสูชุ่มชน สังคมและประเทศชาต ิ
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ยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาเร่ือง ชาเมี่ยง 
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4.  มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรแต่งตั้งคณะท างาน/คณะอนุกรรมการโครงการ  เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานและ

ขับเคลื่อนการท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร   โดยใช้วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ในการหาโจทย์การท างานร่วมกับ อพ.สธ. และ ไม่ต้องการให้การท างานกับ 
อพ.สธ. เป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่มหาวิทยาลัย แต่ขอให้มหาวิทยาลัยน างานที่ท าอยู่มาร่วมสนองพระราชด าริฯ ภายใต้
กรอบการด าเนินงานของอพ.สธ. เพื่อให้ อพ.สธ.เป็นเครื่องมือในการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย   

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลยัชัน้น าแห่งการสร้างสรรค์ 

 
พันธกิจ 

1) พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีอัต
ลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของประเทศและของโลก 

2) ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพ และน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์
ความรู้และพัฒนาประเทศ 

3) น าองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

4) เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ และท านุบ ารุงศิลปวัฒน 
ธรรมของชาติทุกระดับ ทัง้ระดบัท้องถิ่นระดบัชาติ และ
นานาชาต ิ

เป้าหมาย 
 เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืชและทรัพยากร   ให้เกิดประโยชน์กับมหาชน
ชาวไทย   
 

วัตถุประสงค ์
 ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 
 ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชน
ชาวไทย 
 ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึง
กันได้ทั่วประเทศ 
 

เป้าหมายคุณภาพ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

เป็น 
 เป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสรจ็ มุ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 เห็นความส าคัญของผลประโยชน์แท้  
และ 

ไม่จาริกในโมหภูมิ  
ด าเนินการใดด้วย 

 ความเพียรที่บริสุทธิ์  
และ 

ปัญญาที่เฉียบแหลม 
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การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการท า พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุ “เป้าหมาย” ของ มหาวิทยาลัย และ อพ.สธ. 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เป็น 
เป็นสถานอบรมสั่งสอนเบด็เสร็จ 

 

สถานที่ 

สถานที่ท างาน ห้องประชุม หอ้งปฏิบัตกิาร แปลงปลูกรกัษาต้นพันธุกรรม สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน พื้นที่ส ารวจเกบ็รวบรวมทรัพยากร 

ทุกหนทุกแห่งที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เข้าเกีย่วข้องด าเนินการ 
ล้วนเป็น สถานอบรมสัง่สอนเบ็ดเสร็จ “ปูทะเลย์มหาวชิชาลัย” 

- มหาวิทยาลัยมีสถานที่ ที่มีความพร้อมในการเป็น “สถานอบรมสั่ง
สอนเบ็ดเสรจ็”  
 
- คนที่เป็นผู้บริหาร คนที่เป็นผู้ปฏบิัติ ทีร่่วมกันสนองพระราชด าร ิ
ควรมีความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ. ที่ตรงกัน 
และน ามาปรับใช้ในการด าเนินงานได้ 
 
 

อบรมส่ังสอน 
คนที่เป็นผู้บริหาร คนที่เป็นผู้ปฏิบัติ ที่รว่มกันสนองพระราชด าริ ตลอดจน เยาวชน ประชาชน ที่ได้

รับรู้ ใน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

เบ็ดเสร็จ 

ทั้งการอนุรักษ์ โดยวิธีปฏิบัติตามวิถี มารยาท วัฒนธรรมไทย  
ทั้งการพัฒนา โดยเพิ่มพูนความรู้ วิทยาการ ปัญญา และวัตถ ุบนฐานคุณธรรมสี่ประการ 

- ซ่ือสัตย์ จริงใจ ต่อตนเอง มุ่งท าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แท ้
- อดออม อดกลั้น ไม่ล่วงความสุจริต ไมว่่าด้วยเหตุใดใด 
- เลิกละสิ่งชั่วทั้งปวง 
- สละประโยชน์ส่วนนอ้ยแห่งตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญแ่ห่งชาติ 

มุ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เห็นความส าคัญของผลประโยชน์แท ้

ผลประโยชน์แท ้ เป็นผลประโยชน์ที่สบืเนื่องมิรู้จบ ผูกพันกบัชีวิต ทั้งบ าบัดความขาดแคลนทาง
กาย ทั้งบ ารุงความผาสุกทางจิตใจ ของมหาชนทั่วแผ่นดิน 

 

และ 
ไม่จาริกในโมหภูม ิ

เมื่อ ไม่จาริกในโมหภมูิ  ความพอดีย่อมบังเกิด สันติในจิตใจของชุมชนกลุ่มน้อย ชุมชนกลุ่มใหญ ่
ย่อมบังเกิด 

การประชุมปรึกษาหารือย่อมเป็นการพฒันา การปฏิบัติงานใด ๆ ยอ่มผาสุก การด าเนิน
ชีวิตย่อมผาสกุ ถ้อยค าที่เหมาะสม ในขณะที่พอดี ยอ่มท าให้ระลกึได้ว่า “ควรละโมห
ภูมิ” 

คณะท างาน ควรมีการประชุมอยา่งสม่ าเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาและ
ร่วมกันหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที การด าเนินงานในภาพรวมจะได้มี
ความราบรื่น 

ด าเนินการใดด้วย 
ความเพียรทีบ่ริสุทธิ ์

เมื่อเห็นผลประโยชน์แท้จกับังเกิด เมื่อจติพร้อมละโมหภูมิ  
จึงมุ่งประกอบการใหญ่ให้ส าเร็จ ด้วยปญัญาที่เฉียบแหลม  
แล้วท าไป  ท าไป   ใครจะว่าแปลก ว่าประหลาด ก็อยา่ได้หวั่น อยา่ได้ไหว 
แต่ท าไป  ท าไป   จนคนเห็นมันเป็นธรรมดา หากหยุดท าเมื่อไหร่ คนจึงว่าแปลก วา่ประหลาด 

ผู้ที่มีโอกาสได้เข้ามาท างานเพื่อสนองพระราชด าริ ควรมีความ
ภาคภูมิใจและมีความมุ่งมั่นในการท างานเป็นอย่างดี รวมถึงการมี
ความสัมพันธ์ที่ดภีายในหน่วยงาน ร่วมมือร่วมใจกันท างานเพือ่ให้
บรรลุพันธกิจทีก่ าหนดเอาไว้ได้ 

และ 
ปัญญาที่เฉียบแหลม 

เมื่อได้ตริ ตรอง ไตร่ รอบคอบแล้ว  
จึงคิด คิด คิด จนเห็นเป็นนิมิต  
แล้วท าความเพียรที่บริสุทธิ ์

ทางมหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่มีปัญญาและความสามารถเป็นอย่างดี
ยิ่งแล้ว เพยีงแค่เพิ่มการบูรณาการและการเปิดใจกวา้ง และการ
ประสาน ร่วมกันท างานให้เกิดผลประโยชน์แท้ต่อมหาวิทยาลัยและ
สังคมภายนอกตามพันธกิจที่ก าหนดเอาไว้ 
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5. แหล่งทุนสนับสนุนการด าเนินงาน อพ.สธ. ได้จากหลายแหล่งทุน อาทิ งบประมาณปกติของหน่วยงาน  งบ

ยุทธศาสตร์จังหวัด  ส านักงบประมาณ วช. สกว. สกอ. สสส. ฯลฯ  การขอรับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. ที่ต้องการขอรับ
งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ.  จะต้องส่งแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และ
โครงการต่างๆ (โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการที่ครบถ้วนชัดเจน) มายัง อพ.สธ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เพื่อ
พิจารณาว่าสอดคล้องตามแผนแม่บท อพ.สธ. หรือไม่ ทั้งนี้ จะต้องผ่านการประชุม/เห็นชอบ โดยคณะกรรมการด าเนินงาน
อพ.สธ.-หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ หรือจากคณะท างานอพ.สธ.-หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  และต้องระบุ
วัตถุประสงค์ ข้อ 1 เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
(อพ.สธ.) จะจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จงัหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 - 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้
ประชาสัมพนัธ์โครงการมายังหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ แล้ว 
 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 
 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 
  วาระที่ 2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
        อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 1/2559 วันจันทร์ที่  
        4 กรกฎาคม 2559 
 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   มหาวิทยาลัยศิลปากร   ครั้งที่  1/2559  วันจันทร์ที่  4  กรกฎาคม 2559   
ซึ่งได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณารับรองรายงานการประชุม
แล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  และปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรายนามคณะกรรมการหลายท่าน เนื่องจาก
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร  
  เลขานุการแจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุม ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการเสนอต่อ
ที่ประชุมแล้ว เม่ือคราวประชุม คร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม  2559   
   

  ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมม่ีการแก้ไข   
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 
  วาระที่ 3.1 เรื่อง การจัดท าเว็บไซต์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

เลขานุการ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดท าเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-
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มหาวิทยาลัยศิลปากร  แต่จะไม่สามารถแสดงให้เห็นลิงค์ อพ.สธ.-มศก. ในหน้าแรกได้  ท าให้การประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไป
อย่างทั่วถึง 
  ประธาน มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ไปด าเนนิการน าลิงค์ อพ.สธ.-มศก. ขึ้นบนหน้าโฮมเพจมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จะท าให้ผู้เข้าชมเวบ็ไซตส์ามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และงา่ยต่อการรับชม  ทั้งนี้ ดร.ปยิรัษฎ์ ปริญญาพงษ ์ เจริญทรัพย ์
แจ้งว่า ถ้าหากมหาวิทยาลัยใชต้ราสัญลักษณโ์ครงการอพ.สธ. จะต้องท าลิงคไ์ว้ด้านบน แตถ่้าไม่ใส่ตราสัญลักษณโ์ครงการ 
สามารถท าลิงคไ์ว้ด้านลา่งของเว็บไซตไ์ด้   
 

  ที่ประชุมรบัทราบ 
 
วาระที่ 4 สรุปภาพรวมในการด าเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 วาระที่ 4.1 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามกรอบแนวทางการด าเนินงาน
และกิจกรรมของ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2559  ตามกรอบแนว
ทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร   ซึ่งมีกิจกรรมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม  และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การส ารวจและการจัดท าฐานข้อมูลด้านพันธุกรรมการจัดการฟาร์ม และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยง
แพะในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  ผู้รับผิดชอบ  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  อยู่ระหว่างด าเนินการ  

2. การจัดท าสื่อ Multimedia ภาพยนตร์ Animation เพื่อการเรียนรู้การศึกษา และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผู้รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

3. การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.มหาวทิยาลัยศลิปากร  ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์คอมพิวเตอร์  ด าเนินการแล้ว 
4. โครงการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบ คณะ

วิทยาการจัดการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ   
ประธาน มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานจากผู้วิจัย ในกิจกรรมที่ 1  ของคณะ

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ส่วนกิจกรรมที่ 2 ขอให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทบทวนอีกครั้งว่า
ยังด าเนินการหรือไม่  เนื่องจากได้เปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่  หากไม่ได้ด าเนินการ จะได้ตัดออกจากแผน    และเพื่อให้เกิด
กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอให้คณะที่มีกิจกรรมปรากฏในแผนแม่บท อพ.สธ. แต่งตั้ง
คณะท างาน/คณะอนุกรรมการโครงการ อพ.สธ ต่อไป 

 
ที่ประชุมรบัทราบ 

 
 วาระที่ 4.2 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปี 2559/2560 
 

เลขานุการ แจ้งว่า มหาวิทยาลยัศิลปากร ไม่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงยังไม่มสีรุปผล
การประชุม 
 

 ที่ประชุมรบัทราบ 
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วาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

  วาระที่ 5.1 เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

เลขานุการ แจ้งว่า กิจกรรมที่บรรจุลงในแผนปฏบิัติงาน ส่วนใหญ่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตั้งแต่ต้น แต่เปน็โครงการที่มคีวามสอดคล้องตามกรอบการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. คณบดีในฐานะคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. จึงได้น าโครงการมาบรรจุในแผน    ส่วนใหญ่
เป็นโครงการต่อเนื่องและอยู่ระหว่างด าเนนิการ  มีแหล่งทุนสนบัสนนุชัดเจน  ทั้งนี้ โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ ์
(Packing Design)  กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP  และภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่มี
ผู้รับผิดชอบโครงการ  แต่มีการด าเนินการในพื้นที่จงัหวัดนครปฐมไปแล้ว   

ในการนี้  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้บรรจุโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิยา  ลงในแผนแม่บท อพ.สธ.
ระยะห้าปีที่หก และขอให้ท่านอธิการบดี สนบัสนุนงบประมาณพัฒนาวทิยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ ให้เป็นปอดของ
จังหวัดนครปฐม  ทั้งนี้ ดร.ปิยรษัฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์   แจ้งว่า ถ้าหากมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะท างานของแต่
ละโครงการจะช่วยขับเคลื่อนการท างานให้มีความก้าวหนา้มากขึ้น  และสามารถเสนอขอปรับแผนไดต้ลอด 

 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว  เห็นสมควรให้ปรับแผนให้มีความชัดเจนมากข้ึน   
 
 วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561 และ 2562 
  

 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ 2562 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากแผนปฏิบัติงานปี 2561 และ 2562   ยังไม่มีความชัดเจน    เป็นเพียงแนวคิด 
(ไอเดีย)  แต่ไม่มีกลไกการท างาน จึงเห็นสมควรให้ปรับแผนให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยควรแต่งตั้งคณะท างานเพื่อ
รับผิดชอบในแต่ละโครงการที่ปรากฎในแผน  ทั้งนี้ ให้ยกเลิก 2 โครงการ คือ 1.โครงการอนุรักษ์ต้นเหงือกปลาหมอโดยการ
ขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื่องจากได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 แต่
รายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงได้รับการจัดล าดับจาก อพ.สธ. อยู่ในเกรด C  คาดว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. 
และ 2. โครงการวิจัยการอนุรักษ์ป่าชายเลนในเขตอ าเภอหัวหิน และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากได้ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว จึงไม่ต้องน ามาบรรจุในแผน เพียงแต่ให้ฝ่ายเลขาติดตามรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จากผู้วิจัย   
 

 วาระที่ 5.3 เรื่อง การทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2561)  
 

 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 
2564) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชด าริโดย  มหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 ที่ประชุมพจิารณาแล้ว  เห็นสมควรให้ปรับแผนให้มีความชัดเจนมากข้ึน   
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วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 
  วาระที่ 6.1 ผลการสนับสนุนแผนการปฏิบตัิงานประจ าปี 2561 ในการด าเนินการสนองพระราชด าริ 

อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   

 เลขานุการแจ้งว่า ตามที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้แจ้งให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ส่งแผนปฏิบัติงานพร้อม
ทั้งรายละเอียดประมาณ ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาโครงการที่อยู่ในกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ได้ส่งโครงการวิจัย เรื่อง การอนุรักษ์ต้นเหงือกปลาหมอโดยการขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ งบประมาณ 
250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ในการนี้ ทาง อพ.สธ. พิจารณาแล้วแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า แผนงาน
โครงการมีรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขของ อพ.สธ. จึงให้คะแนนเกรด C  ซึ่งทาง อพ.สธ.สนับสนุนให้มีการ
ด าเนินงานได้ แต่ไม่ได้ด าเนินการขอพระราชวินิจฉัย และให้ขึ้นกับการพิจารณาของทางส านักงบประมาณ/แหล่งทุนว่าจะ
สนับสนุนหรือไม่  ส่วนโครงการที่ปรากฎในแผนแม่บท แต่ไม่ได้ส่งแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.ได้ให้คะแนนเกรด F  โดยมี
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 
  ที่ประชุมรบัทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
 
 
             นางสาวอรอนงค์  มากจนัทร์   ผู้จดรายงานการประชุม 
             นายสอาด  ศรีจันทร์             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


