
หน้าที่ 1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คร้ังที่ 1/2561 
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 

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

 

ผู้มาประชุม 

1.  ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์     อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3.  รศ.ดร.อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายแผนและงบประมาณ 
     แทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 
4. นางสาววลัยภรณ์    เสงี่ยมจิตต ์ แทนคณบดีคณะโบราณคด ี กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พีรยศ   ภมรศิลปะธรรม แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. อาจารย์ รชกร   วชิรสิโรดม ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 
    แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
9. ผศ.ฉัตรชัย   เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.โสภณ   ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิจัย   
    รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 
11.  นางสาวเสาวนีย์   คูพูลทรัพย ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 
12. นายสอาด   ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการและ 
      เลขานุการ 
13.  นางสาวอรอนงค์    มากจันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและ 
      ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ศ.ดร.พรศักดิ์   ศรีอมรศักดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 
2. ผศ.ดร.สรวง   รุ่งประกายพรรณ คณะเภสัชศาสตร์ 
3. อาจารย์ ดร.กฤษณะ   เรืองฤทธิ์  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
4. นางสาวตปนีย์    พรหมภัทร  สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
5. นางสาวอรชร    โชติญาณวงษ ์    เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ฝา่ยวิชาการ 
6. นางสาวศิริกุล  เกษา   เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ฝา่ยวิชาการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์   เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ 
  พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ติดราชการ 
2.  รศ.ดร.ประสพชัย   พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี ติดราชการ 
3. ผศ.เชาวลิต   ขาวเขียว  คณบดีคณะโบราณคด ี ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ  คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ติดราชการ 
5.  รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์   ง้าวหิรัญพัฒน ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ติดราชการ 
6. ผศ.ดร.พีรพัฒน์     ยางกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
7.  ผศ.สมศักดิ์  ชาตนิ้ าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ 



หน้าที่ 2 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
 

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาวาระการประชุม
ตามล าดับ  ดังนี ้
 
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

  วาระที่  1.1  เรื่อง ประกาศที่ อพ.สธ. 105/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 
        พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

  ประธานให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ประกาศที่ อพ.สธ.105/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  โดยมี
เลขาธิการพระราชวงั ในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เปน็ประธาน รอง
ผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (นายพรชัย จฑุามาศ) เป็นรองประธานกรรมการ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรรมการ รองหัวหน้าส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ฝ่ายวชิาการ (ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ ์  เจริญทรัพย์) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีคณะกรรมการ 
รวม 205 ท่าน ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นกรรมการล าดับที่  63  โดยวาระด ารงต าแหน่ง 4 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ทั้งนี้  จังหวัดทั้ง 77 จังหวัดได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เรียบร้อยแล้ว โดยจังหวัดเพชรบุรี อยู่ในล าดบัที ่ 195 ดังรายนามในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 

  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 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ มี
รองอธิการบดี จ านวน 3 ทา่นเป็นรองประธานกรรมการ ประกอบด้วย รองอธิการบดี เพชรบุรี รองอธิการบดีฝา่ยประกนั
คุณภาพการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และมีเลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นรองประธานกรรมการอีก 1 ท่าน คณะกรรมการประกอบด้วย คณบดี และผู้อ านวยการ
ศูนย์ สถาบัน จ านวน 10 ท่าน เปน็กรรมการ  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และนางสาวอรอนงค์ มากจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
รวมมีคณะกรรมการทั้งสิ้น  17  ท่าน โดยวาระด ารงต าแหน่ง 5 ปี ตั้งแต่วนัที่ 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 
 

 เลขานุการ แจ้งว่า มหาวทิยาลัยศิลปากร ได้มีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง แต่งตั้ง



หน้าที่ 3 
 

คณะท างานโครงการจัดท าสมุดภาพ “ตามรอยร้อยเร่ืองราวพิธีบูชาต้นไม้ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั” โดยมีรอง
อธิการบดี เพชรบุรี  เปน็ประธาน  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จนัทึก อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา  นายสอาด ศรีจันทร์ 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   และบคุลากรสังกัดส านักงานวิทยาเขตฯ  เป็นคณะท างานโครงการ 
ซึ่งได้รับอนุมัตโิครงการเรียบร้อยแล้ว  โดยมีผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก เปน็ผู้รับผิดชอบหลัก ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างด าเนนิงานโครงการ  โดยประสานงานกับส านักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ดร.เกล้ามาศ ยิบอินซอย 
ผู้อ านวยการส านักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ และจัดท าสมุดภาพตามร้อย
ร้อยเร่ืองราวพิธีบูชาต้นไม้ ณ พระราชนิเวศมฤคทายวัน  งบประมาณ 350,000 บาท จากเงินกองทุนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เพื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2538 
 

   ที่ประชุมรับทราบ   
  

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 
  วาระที่ 2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
        อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่  
        1 มิถุนายน 2560 
 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   มหาวิทยาลัยศิลปากร   ครั้งที่  1/2560  วันพฤหัสบดีที่  1  มิถุนายน 2560 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
   

  ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมม่ีการแก้ไข  ทั้งนี้ ประธานแจง้ว่า ตามวาระการ
ประชุมที ่ 5.1 ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปงีบประมาณ 2560  ซึ่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอให้บรรจุโครงการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตวิิทยา ลงในแผนแมบ่ท อพ.สธ.ระยะห้าปีที่หก นั้น ขอให้ฝ่ายเลขานกุารด าเนินการบรรจุกิจกรรม
ดังกล่าวลงในแผนต่อไปด้วย 
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
  ไม่มี 
 
วาระที่ 4 สรุปภาพรวมในการด าเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 วาระที่ 4.1 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามกรอบแนวทางการด าเนินงาน
และกิจกรรมของ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2560  ตามกรอบแนว
ทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร   ซึ่งมีกิจกรรมทั้งสิ้น 3 กิจกรรม  และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

1. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ”   ผู้รับผิดชอบ ผศ.
ดร.สรวง รุ่งประกายพรรณ  คณะเภสัชศาสตร์  - ด าเนินการแล้ว 70-80 %  โดยขยายโครงการถึงปีงบประมาณ 2561 

2. จัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับ  ศูนย์คอมพิวเตอร์  
อยู่ระหว่างด าเนินการ  ประธานให้เพิ่มหัวข้อรายงานความคืบหน้าของโครงการ  และเมื่อด าเนินโครงการจัดท าสมุดภาพ
ตามร้อยร้อยเร่ืองราวพิธีบูชาต้นไม้ แล้วเสร็จ  ควรน ามาเผยแพรใ่นเว็บไซต์ อพ.สธ. –มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วย 
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3. สนับสนุนการท างานของเครือข่าย C-อพ.สธ. โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นประธานเครือข่าย C อพ.สธ.ภาค
กลางตอนล่าง   ผู้รับผิดชอบ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ซึ่งเป็นการจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี  
สมาชิกเครือข่าย คือมหาวิทยาลัยในเขตภาคกลางตอนล่าง จ านวน  16 แห่ง ซึ่งในปัจจุบัน สกอ.ให้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีงาน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์  6 กิจกรรม  ได้แก่ ประชุมเครือข่าย  พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน  การศึกษาดูงาน การ
บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเครือข่าย  และในวันที่ 6-7 เมษายน 2560 จะจัดศึกษาดูงานที่
อุทยานธรรมชาติวิทยาบ่อคลึง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  เพื่อก าหนดโจทย์วิจัยที่เป็นความสนใจร่วมกันของเครือข่าย  
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี 

 
ที่ประชุมรบัทราบ  

 

 วาระที่ 4.2 เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปี 2560/2561 

 

 เลขานุการแจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการจัดท าสมุดภาพ “ตามรอยร้อย
เร่ืองราวพิธีบูชาต้นไม้ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” ซึ่งได้มีการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 
ธันวาคม 2560  โดยมีสรุปผลการประชุมดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม    ส าหรับความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก จะเข้าพบ ดร.เกล้ามาศ  ยิบอินซอย ผู้อ านวยการส านักงานมูลนิธิพระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในวันที่ 7 เมษายน 2561 เพื่อน าเสนอรายละเอียดโครงการและหารือการด าเนินงาน ซึ่งทางพระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน  จะจัดพิธีบูชาต้นไม้  ในเดือนกรกฎาคม 2561  ทั้งนี้ เนื่องจากระยะเวลาด าเนินโครงการจะสิ้นสุด
ในเดือนมกราคม 2561 จึงได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการถึงเดือนกันยายน 2561  
 

 ที่ประชุมรบัทราบ 
 

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  วาระที่ 5.1 เรื่อง  แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ.ตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก 
 

  เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ.ตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก  
(1 ตุลาคม พ.ศ.2559 – 30 กันยายน พ.ศ.2564) ครอบคลุม 3 ฐานทรัพยากร  คือ  ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมี 8 กิจกรรม ที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน ดังนี ้

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 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

 

ประธานสอบถามคุณอรชร โชติญาณวงษ์ ผู้ประสานงานอพ.สธ.กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริว่าแนว 
ทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปจากกรอบแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 
5 ปีที่ห้า   
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  คุณอรชร โชติญาณวงษ์ แจ้งว่า การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ในกิจกรรมของอพ.สธ ระยะ 5 ปีที่หก คือเปลี่ยนชื่อ
กิจกรรม จากเดิมที่ลงท้ายด้วย “พันธุกรรมพืช” เป็นลงท้ายด้วย “ทรัพยากร” เพื่อเป็นการขยายกรอบการด าเนินงานของ 
อพ.สธ. ไม่ได้เน้นที่พืชเพียงอย่างเดียว  แตภ่ายใต้ทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน ทุกศาสตร์ ทุกศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร สามารถ
น ามาร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.ได้ทั้งหมด และขอแจ้งเพิ่มเติมว่า งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็น 1 ในพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ทางอพ.สธ.อยากให้มหาวิทยาลัยพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่จะไปให้บริการ ควรเป็นโรงเรียน หรือองค์กร
ปกครองท้องถ่ินที่เป็นสมาชิกของ อพ.สธ  ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์ของอพ.สธ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะ
สามารถตอบโจทย์ตัวชี้วัดส านักงบประมาณได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ท างานสนองพระราชด าริจริงและกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ก็
เป็นประชาชนทั่วไปที่ท างานสนองพระราชด าริร่วมกับ อพ.สธ. 

 
  วาระที่ 5.2 เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 

เลขานุการแจ้งว่า ปีงบประมาณ  2561 ได้เพิ่มโครงการจัดท าสมุดภาพ “ตามรอยร้อยเร่ืองราวพิธีบูชาต้นไม้ ณ  
พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม 2560 – กันยายน 2561 งบประมาณ 350,000 บาท จาก
เงินกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  โดยมีเป้าหมายจัดพิมพ์สมุดภาพ  จ านวน 200 เล่ม และ
เผยแพรไ่ปสู่ห้องสมุด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลให้ 
อพ.สธ.ทราบต่อไป  ส่วนการจดัท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์
เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึน้  การสนับสนุนการท างานของเครือข่าย C-อพ.สธ. สกอ.ภาคกลางตอนล่าง  มีการจัดประชุม
เครือข่าย C-อพ.สธ. อย่างน้อย 1 คร้ัง  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สกอ. จ านวน 100,000 บาท  
  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้  

1. โครงการจัดท าสมุดภาพ “ตามรอยร้อยเรื่องราวพิธีบูชาต้นไม้ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” ขอให้รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ ประธานโครงการ สรุปความก้าวหน้าโครงการให้อธิการบดีทราบ และหากจัดท า 
อาร์ทเวิร์ค เรียบร้อยแล้วขอให้ส่งให้อธิการบดีพิจารณาก่อนจัดพิมพ์  การเผยแพร่สมุดภาพสู่สาธารชน ขอให้ตรวจสอบเรื่อง
ลิขสิทธิ์ว่าเป็นของมหาวิทยาลัย หรือส านักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  มหาวิทยาลัยจะสามารถเผยแพร่ได้หรือไม่  
หากต้องการเผยแพร่ในวงกว้างควรท าส าเนาที่เป็นดิจิตอลไฟล์ อีกช่องทาง 

2. การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เพิ่มรายงานความก้าวหน้าโครงการ, ภาพกิจกรรม  
3. การสนับสนุนการท างานของเครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง  ให้เพิ่มเป้าหมายในแผนปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 คือ จัดท าโจทย์วิจัยร่วมกันของมหาวิทยาลัยเครือข่าย C ภาคกลางตอนล่าง 
 

ทั้งนี้  คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งว่า วันที่ 6-7 เมษายน 2561  สมาชิกเครือข่าย C 
ภาคกลางตอนล่าง จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่อุทยานธรรมชาติวิทยา บ่อคลึง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จึงขอเชิญชวน
นักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยแจ้งชื่อมายังคณะสัตวศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร   
 
 วาระที่ 5.3 เรื่อง พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 และ 2563 
 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 



หน้าที่ 6 
 

 ที่ประชุมพจิารณาแล้ว เนื่องจากโครงการตามแผนปฏบิัติงานประจ าปี 2562 ได้แก ่ (1) โครงการวิจัยเร่ือง
การศึกษาลักษณะทางพนัธุกรรมของส้มแก้ว : ส้มพื้นเมืองในจงัหวัดสมุทรสงคราม  (2) โครงการวิจัยเร่ืองการพัฒนารปูแบบ
การจัดการแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไมส้ าคัญจากพื้นที่สามวัง จังหวัดเพชรบุรี (3) โครงการวิจัยเร่ืองการจัดท าดีเอ็นเอบาร์โค้ดของ
พืชพิษและพัฒนาวิธีการวินิจฉัยแยกพืชพิษด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Bar-HRM (4) โครงการวิจัยเร่ืองการศึกษาดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดของสมนุไพรไทยต ารบัยาผสมส าหรับอาการทางสูติศาสตร์สรีเวชวิทยา  ทาง อพ.สธ. แจ้งผลการสนับสนนุ
แผนปฏบิัติงานประจ าปี 2562 ในการด าเนนิงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศลิปากร (อย่างไม่เป็นทางการ) 
อยู่ในเกรด B ดังนัน้จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการ แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้วิจัยทราบว่าโครงการวิจัยดังกล่าวไม่ได้รับการ
สนับสนนุจาก อพ.สธ จึงอาจจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากส านักงบประมาณ จากงบแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ 25562  เพื่อที่ผู้วิจัยจักได้เตรียมเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนอื่นต่อไป    

 
 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  โครงการตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 2562 ที่ได้รับแจ้งผลอย่างไม่เปน็ทางการ ว่าไมไ่ด้
รับการสนบัสนนุจาก อพ.สธ. นัน้ ให้คงโครงการดังกลา่วไว้ในแผนแม่บทดังเดิม จนกว่าจะได้รบัแจ้งผลอยา่งเป็นทางการ จึง
ค่อยด าเนินการปรบัแผนแมบ่ท และหากไม่ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณแผน่ดิน คณะวิชาอาจจะหาแหล่งวิจัยอื่นมา
สนับสนนุ  เชน่ สวก. กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยศลิปากร  ทั้งนี้ การจะขอสนับสนนุแผนปฏิบัตงิาน 
จาก อพ.สธ.ต้องบรรจุโครงการลงในแผนแม่บท อพ.สธ. ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 จะต้องเสนอขอสนับสนุนแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี 2563 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  และประธานแจ้งให้บรรจุโครงการพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวทิยา ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ลงในแผนแมบ่ท อพ.สธ.ระยะห้าปีที่หก ในปีงบประมาณ 2561-2564  
 
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 
  วาระที่ 6.1 ผลการสนับสนุนแผนการปฏิบตัิงานประจ าปี 2562 ในการด าเนินการสนองพระราชด าริ 

อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
เลขานุการแจ้งว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แจ้งผลการสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2562 (อย่างไม่เป็นทางการ)  ในการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งสิ้น 2 กิจกรรม จ านวน 6 
โครงการ ภาพรวมผลการพิจารณาล าดับคะแนนแผนปฏิบัติงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ.-มศก. ประจ าปี 2562 อยู่ในเกรด 
B  ซึ่ง อพ.สธ. สามารถท าหนังสือสนับสนุนงบประมาณได้ จ านวน 5 โครงการ และให้แหล่งทุนพิจารณา จ านวน 1 โครงการ  
โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  ที่ประชุมรบัทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
             นางสาวอรอนงค์  มากจันทร์   ผู้จดรายงานการประชุม 
             นายสอาด  ศรจีันทร์             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  


