รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 1/2562
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
......................................................................................
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผศ.ชัยชาญ
ถาวรเวช
ผศ.จอมภัค
คลังระหัด
อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

13. นางสาวเสาวนีย์
14. นายสอาด

คูพูลทรัพย์
ศรีจันทร์

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
แทนคณบดีคณะอักษรศาสตร์
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มวิชาการจัดการชุมชน
แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
นักวิจัยชานาญการ
แทนผู้อานวยการสานักงานบริหารการวิจัย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้อานวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

15. นางสาวอรอนงค์

มากจันทร์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน์

จันทึก

2. ผศ.ดร.ยศเวท
3. นางสาวอินทิรา
4. นางสาวศิริกุล

สิริจามร
จารุเพ็ง
เกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณ
และยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.ไพโรจน์
2. ผศ.เชาวลิต
3. ผศ.ดร.วรางคณา
4. ผศ.ดร.นรงค์
5. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์

ขาวสิทธิวงษ์
ขาวเขียว
นิพัทธ์สุขกิจ
ฉิมพาลี
ง้าวหิรัญพัฒน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

5. ผศ.ดร.อภิเศก
6. อาจารย์ ดร.กัมปนาท
7. รศ.ดร.วีรยุทธ์
8. อาจารย์ ดร.ภวพล
9. อาจารย์ รชกร
10. ผศ.สมศักดิ์
11. ผศ.ฉัตรชัย
12. นางสาวตปนีย์

ปั้นสุวรรณ
ธาราภูมิ
เลิศนที
คงชุม
วชิรสิโรดม
ชาติน้าเพ็ชร
เผ่าทองจีน
พรหมภัทร
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

6. ผศ.ดร.พีรพัฒน์
7. รศ.ดร.นันทนิตย์

ยางกลาง
วานิชาชีวะ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ติดราชการ
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักงานบริการการวิจยั
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
เมื่อครบองค์ประชุม
ตามลาดับ ดังนี้

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาวาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่อง ประกาศที่ อพ.สธ. 105/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ก่อนเริ่มประชุมประธานแจ้งให้คณะกรรมการแนะนาตัว และเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ประกาศที่
อพ.สธ.105/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ เป็นประธาน รองผู้อานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ (นาย
พรชัย จุฑามาศ) เป็นรองประธานกรรมการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรรมการ รองหัวหน้าสานักงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ฝ่ายวิชาการ (ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์) เป็นกรรมการและ
เลขานุการ โดยมีคณะกรรมการ รวม 205 ท่าน ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรรมการลาดับที่ 63 โดยวาระ
ดารงตาแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ดังรายนามในเอกสารประกอบการ
ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่อง ประกาศ ที่ อพ.สธ.230/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประกาศที่ อพ.สธ.230/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ มี
รองอธิการบดี จานวน 3 ท่านเป็นรองประธานกรรมการ ประกอบด้วย รองอธิการบดี เพชรบุรี รองอธิการบดีฝา่ ยประกัน
คุณภาพการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และมีเลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ เป็นรองประธานกรรมการอีก 1 ท่าน คณะกรรมการประกอบด้วย คณบดี และผู้อานวยการ
ศูนย์ สถาบัน จานวน 10 ท่าน เป็นกรรมการ ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และนางสาวอรอนงค์ มากจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รวมมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 17 ท่าน โดยวาระดารงตาแหน่ง 5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.
2564 ดังรายนามในเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ เลขานุการแจ้งว่า เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตาแหน่งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยจึงจะต้อง
ปรับรายชื่อคณะกรรมการและเสนอไปยัง อพ.สธ. อีกครั้ง จึงขอหารือจากท่านประธานว่าต้องการจะให้แต่งตั้งท่านใดเป็น
กรรมการเพิ่มเติม
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ประธานแจ้งให้ปรับเปลี่ยนตาแหน่งกรรมการ ตามตาแหน่งผู้บริหารชุดปัจจุบนั
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แทน รองอธิการบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา
2. เปลี่ยนตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ผู้อานวยการสานักงานบริการการวิจัย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
3. แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร์ เป็น
กรรมการ เพิ่มเติม
4. แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการ เพิ่มเติม
วาระที่ 1.3 เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทางาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขานุการ แจ้งว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรยัง ไม่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทางาน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทั้งนี้ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเคยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. ตั้งแต่ปี 2556
แต่ได้หมดวาระแล้ว จึงอยากทราบว่าจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่หรือไม่ จะได้มีการขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดย
มหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งได้เอง และคณะอนุกรรมการมีได้หลายชุด อยากให้ทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วม
เลขานุการแจ้งเพิ่มเติมว่า คณะอนุกรรมการชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
แต่เนื่องจากมีกรรมการหลายท่านที่ลาออกไปแล้ว ทั้งนี้ ในปี 2560 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนิ นงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ เพื่อดาเนินงานโครงการจัดทาสมุดภาพ “ตามรอยร้อยเรื่องราว
พิธีบูชาต้นไม้ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” ซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนินงานโครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่
2 เมษายน 2561
ประธานเสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการอนุ รัก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ดัง
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ทั้งนี้ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์
ภายใต้ชื่อ "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์

หน้าที่ 3

ประธานฝากให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาตามโรงเรียนต่าง ๆ
เป็นประจาทุกปี ให้จัดกิจกรรมศิลปะโดยนาพันธุไ์ ม้ทสี่ าคัญในท้องถิ่น มาเขียนบนผนังอาคารเรียน ห้องเรียน เพื่อที่นักเรียน
จะได้รู้จักพันธุไ์ ม้ในท้องถิน่ และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรต่อไป
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี
วาระที่ 4 สรุปภาพรวมในการดาเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาระที่ 4.1 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561 ตามกรอบแนวทางการดาเนินงาน
และกิจกรรมของ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบสรุป ผลการดาเนินงานสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ 2561 ตามกรอบแนว
ทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
1. โครงการจัดทาสมุดภาพ “ตามรอยร้องเรื่องราวพิธีบูชาต้นไม้ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน”
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับอนุมัติงบประมาณจากเงินกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จานวน 350,000 บาท ให้ ดาเนินโครงการจัดทาสมุดภาพ “ตามรอยร้อยเรื่องราวพิธีบูชาต้นไม้ ณ พระราชนิเวศ
มฤคทายวัน” ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 – กันยายน 2561 และได้ขยายโครงการถึงเดือนธันวาคม 2561 หัวหน้า
โครงการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก เป็นผู้ร่วมดาเนินการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก ได้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานโครงการจัดทาสมุดภาพ
ตามรอยร้อยเรื่องราวพิธีบูชาต้นไม้ ณ พระราชนิเวศมฤคทายวัน ซึ่งตนเป็นผู้ร่วมดาเนินการและมีส่วนในทุกๆ เรื่อง มี
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทางานเรื่องราวต้นไม้ในเขตพระราชฐาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทาแบบร่างสมุดภาพ และพิจารณา
ร่วมกันระหว่างสานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกี่ยวกับองค์ประกอบของเนื้อหา
ภาพที่เหมาะสม การจัดวางเรื่องราวต่าง ๆ โดยผู้อานวยการสานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน (คุณเกล้ามาศ
ยิบอินซอย) ได้ให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด และให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประสานกับมหาวิทยาลัยในการปรับแก้ไข ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการตรวจทานเนื้อหาให้เหมาะสม ซึ่งยังคงต้องขออนุญาตมหาวิทยาลัยขยายโครงการเป็นระยะ
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ขอให้ย้ายตราสัญญลักษณ์โครงการ อพ.สธ. ซึ่งใช้พระนามาภิไธยย่อ
ส.ธ. ไปไว้ที่ด้านบนของปกหนังสือ และเมื่อจะจัดพิมพ์ขอให้ทาหนังสือมาที่สานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี โดยที่ ท างโครงการจะท าหนั ง สื อ ขอ
พระราชทานตราสัญลักษณ์ พร้อมทั้งบันทึกไฟล์ลงในแผ่น CD-Rom ส่งมายังโครงการอพ.สธ.เก็บไว้ในฐานข้อมูลของ
โครงการ ต่อไป
ประธาน มอบหมายรองอธิการบดี เพชรบุรี ขยายผลจากโครงการเพื่อเผยแพร่เอกสารให้กว้างขวาง เช่น
การทา QR CODE ติดไว้ที่พื้นที่สาคัญภายในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาข้อมูล และลงข้อมูล
ในเว็บไซต์ อพ.สธ. ทั้งนี้ ขอให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จเพราะเวลาล่วงเลยมามากแล้ว
2. การจัดทาเว็บไซต์ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขานุการแจ้งว่า ได้ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อ จัดทาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และนาเสนอบน
เว็บไซต์ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ URL : www.rspg.su.ac.th ซึ่งล่าสุดได้ส่งข้อมูลทั้งหมดที่มีให้ศูนย์คอมพิวเตอร์
เรียบร้อยแล้ว ส่วนสมุดภาพ“ตามรอยร้อยเรื่องราวพิธีบูชาต้นไม้ ณ พระราชนิเวศมฤคทายวัน” เมื่อจัดทารูปเล่มเรียบร้อย
ก็จะเผยแพร่ในเว็บไซต์อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร เช่นเดียวกัน
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3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (เครือข่าย C-อพ.สธ.) กลุ่มมหาวิทยาลัยภูมิภาคตะวันตก
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในฐานะประธานเครือข่าย C อพ.สธ.ภาคกลางตอนล่าง
แจ้งว่าเครือข่าย C อพ.สธ.ภาคกลางตอนล่าง มีมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายประมาณ 10 กว่าแห่ง ซึ่งในปีนี้ ยังไม่ได้มีการ
ดาเนินการในเรื่องการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินการกิจกรรมของเครือข่าย เนื่องจากจะเปลี่ยนผู้ประสานงาน
เป็นมหาวิทยาลัยอื่น แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งล่าสุดได้หารือกับ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ว่าจะมี
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และประชุมเครือข่ายนักวิจัยในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 เป็น
การทากิจกรรม Workshop ที่ต่ อเนื่องจากปีที่แล้ ว จัด ที่อาเภอสวนผึ้ง อุทยานธรรมชาติวิ ทยาบ่อคลึง โดยเน้นการ
ศึกษาวิจัยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
4. อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา
ผศ.ดร.ยศเวท สิริจามร จากภาควิชาชีววิทยา ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ แจ้งว่าหลังจากอาคารนิทรรศการ
ธรรมชาติวิทยา แล้วเสร็จสมบูรณ์ คณะฯตั้งเป้าหมายให้อาคารนี้เป็นอาคารที่มีชีวิตชีวา มีการจัดนิทรรศการที่เชื่อมโยงกับ
สวนพฤกษศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์กาลังจะดาเนินการจัดทาในอนาคต ซึ่งจะนาพันธุ์ไ ม้ของสวนพฤกษศาสตร์มาจัด
นิทรรศการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกัน มีลักษณะเป็นอาคารมัลติฟังชั่น หรืออาคารเอนกประสงค์ ประกอบด้วย แกลเลอรี่
ห้องโถงใหญ่แสดงนิทรรศการ ห้องประชุม ห้องทางาน อัฒจันทร์ครึ่งวงกลมสาหรับจัดงานดนตรีในสวน ส่วนสวน
พฤกษศาสตร์ยังไม่ได้ดาเนินการ ซึ่งจะดาเนินการในปีงบประมาณ 2563 อยู่ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ ว่าง
ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยผศ.ดร.ยศเวท สิริจามร และอาจารย์ ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ ได้ มีโอกาสเป็นที่
ปรึกษาในเรื่องของพรรณไม้ที่นามาปลูก ทั้งในส่วนของพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ศิลปากร และในส่วนของสวนพฤกษศาสตร์
ถ้า การด าเนิ น การเสร็จ เรีย บร้อย น่า จะเป็ น ประโยชน์ ในด้ า นการเรีย นการสอน และการบริการวิ ช าการ ทั้ ง นี้ ส่ ว นที่
ดาเนินการแล้วส่วนหนึ่งคือการจัดทาฐานข้อมูลของพันธุ์ไม้ดิจิตอล บนเว็บไซต์ เพลินพิศพรรณพฤกษาศิลปากร ที่ URL :
http://www.ppplantsu.com/ โดยแสดงข้อมูลพรรณไม้ใ นมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประโยชน์การใช้งาน ตาแหน่งที่ปรากฏ ซึ่งในอนาคตจะจัดทาเป็น QR CODE ต่อไป
อาจารย์ ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ แจ้งเพิ่มเติมว่าในส่วนของอาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา นอกจากจะ
นาเสนอพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจในสวนพฤกษศาสตร์และในมหาวิทยาลัยแล้ว จะมีนิทรรศการหมุนเวียนที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ความรู้กับชุมชนทั้งในเชิงธรรมชาติวิทยาที่เชื่อมโยงกับชุมชน ในเชิง ศิลปวัฒนธรรม อาจ
หมุนเวียนนิทรรศการทุก 3-4 เดือน เช่น นิทรรศการดอกบัว นิทรรศการกุหลาบ เป็นต้น
ประธานเสนอให้คณะวิทยาศาสตร์ให้นาพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับอพ.สธ. ที่เป็นพรรณไม้ที่หายาก มาปลูกในสวน
พฤกษศาสตร์จะได้เป็นห้องเรียนมีชีวิต ซึ่งนักเรียน นักศึกษาจะเข้ามาศึกษาดูได้
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ให้ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถนากิจกรรมดังกล่าวมา
บรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หกได้ถึง 2 กิจกรรม ในกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากร ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ และกรอบการสร้างจิตสานึก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ได้แก่ อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม มีเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 22
โรงเรียน ซึ่งงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นเรื่องของการนาพืชมาเป็นสื่อการเรียนการสอน ในทุกวิชา จะทาให้เด็กมี
โอกาสได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ส่วนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายในปี 2562 ทุกอบต.จะต้องเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ซึ่งงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทราบว่า ในท้องถิ่นของตนมีทรัพยากรอะไร และจะนามาใช้ประโยชน์อย่างไร ที่สาคัญจะมี
แหล่งปลู กรักษา และสุ ดท้ ายคือต้องมีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตาบล ส่วนกิจกรรมที่ 5 กิจ กรรมศูนย์ข้อมู ล
ทรัพยากร เป็นการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมกาหนด ซึ่งสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจะต้องมีทุกอบต. ทั้งนี้ ไม่เน้นเฉพาะพืชอย่างเดียว สัตว์ กายภาพ
ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเกี่ยวข้องทั้งหมด
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ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ เลขานุการ แจ้งเพิ่มเติมว่า โครงการต่างๆที่บรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ. จะต้องรายงาน
ผลการดาเนินงานให้ อพ.สธ.รับทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้นฝ่ายเลขานุการ จะทาหนังสือติดตามผลการดาเนินงานไป
อีกครั้ง
วาระที่ 4.2 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทางาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 2561/2562
ไม่มีการประชุมในปีที่ผ่านมา
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 เรื่อง แนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ.ตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ แจ้งว่าทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ไม่ต้องการให้การดาเนินงาน
สนองพระราชดาริ อพ.สธ. เป็นงานเพิ่มของมหาวิทยาลัย ศิลปากร แต่อยากให้การดาเนินงานมีความสอดคล้องกับปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมของ อพ.สธ. ที่มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการแล้ว คือ กิจกรรมที่
4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรั กษ์ทรัพยากร และปัจจุบัน มีกิจกรรมที่ 3 เพิ่มเข้ามา คือ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ได้แก่ งานสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งสามารถนามาบรรจุเพิ่มในแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก ได้ โดยมีข้อเสนอแนะใน
แต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
มหาวิทยาลัยจะต้องมีพื้นที่ป่าธรรมชาติ ป่าดั้งเดิม โดยไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
มหาวิทยาลัยไม่มีพื้นที่ป่าดั้งเดิม ไม่ต้องดาเนินงานในกิจกรรมนี้

ถ้าหาก

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
การสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน คือ กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา สามารถดาเนินการ
ได้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและพื้นที่ชุมชนรอบๆ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยภายในรัศมี 50 กิโลเมตร ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถ
เป็นพี่เลี้ยงให้องค์กรส่วนท้องถิ่น ในการร่วมสารวจงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/ บุคลากร /
นักวิจัย ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
การดาเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืชในสถานศึกษา โดยมี
ระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต อาจจะใช้การแสกน QR CODE เพื่อให้ความรู้เรื่องการปลูก ประโยชน์
คุณค่าของต้นไม้นั้นๆ พันธุ์ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ ควรมีการทางานวิจัยต่อยอด ที่สาคัญการอนุรักษ์ ของอพ.สธ. ต้อง
นาไปสู่การใช้ประโยชน์ หรือแม้แต่เชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ถ้ายังมีการใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้ จะได้ไม่สูญหายไป

ไหน
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2. กรอบการใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เป็นเรื่องของการวิจัย การใช้ประโยชน์ โดยคัดเลือกทรัพยากรมาทางานวิจัยต่อยอด ทรัพยากรอาจจะมาจากใน
ท้องถิ่นก็ได้ หรือจากที่เก็บรวบรวม ปลูกรักษา จากกิจกรรมที่ 2, 3 ก็ได้ มีการจัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น
ศูนย์การเรียนรู้ ต่อเนื่องสัมพันธ์ถึงกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งงานวิจัยดาเนินการได้ทั้ง
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพืช สัตว์ จุลินทรีย์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากร งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานจะมาจากหลากหลายแหล่งทุน อาทิ งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน เช่น งบการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือแหล่งทุนอื่นๆ เช่น วช. สกว.
สกอ. EBDO อปท. จังหวัด ภาคเอกชน ทั้งนี้ หากเป็นการของบประมาณจากที่อื่น จะต้องแจ้งเจ้าของทุนให้ทราบว่าได้ทา
โครงการนี้เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ และบรรจุโครงการในแผน
แม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก
ทั้งนี้ งานวิจัยหรือผลงานที่ได้ จะไม่ใช่สิทธิบัตรของอพ.สธ. เนื่องจากไม่ใช่เจ้าของทุน เพียงแต่จะนาผลงาน
มาร่วมสนองพระราชดาริฯ โดยจะต้องส่ง proposal มาที่ อพ.สธ. และ ทาง อพ.สธ. จะพิจารณาสนับสนุนโครงการไปยัง
สานักงบประมาณและวช. (กรณีเป็นงานวิจัย) ที่สาคัญต้องระบุวัตถุประสงค์ข้อแรก เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากร โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจ เก็บรวบรวมทรัพยากรพืช และทรัพยากรต่างๆ เช่น
ข้อมูลการปลูกรักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์ ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุ์ไม้จากสวนพฤกษศาสตร์ บันทึกลง
ในระบบฐานข้อมูล ดังเช่นที่คณะวิทยาศาสตร์กาลังทาฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ ดิจิตอล จากสวนพฤกษศาสตร์ บนเว็บไซต์ เพลิน
พิศพรรณพฤกษาศิลปากร ที่ URL : http://www.ppplantsu.com หรือแสดงข้อมูลพันธุ์ไม้จากการแสกน QR CODE
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
เป็นกิจกรรมที่นาฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์จุลินทรีย์
วางแผนการพัฒนาพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต พันธุ์พืช/สัตว์/ชีวภาพอื่นๆ ที่อยู่ในเป้าหมาย ได้แก่ พันธุ์พืช
สมุนไพร พันธุ์พืชพื้นเมืองต่างๆ ที่สามารถวางแผนนาไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ต่างๆ ใน
ประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่มีการดาเนินงานในกิจกรรมนี้
3. กรอบสร้างจิตสานึก
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เป็ น การขยายผลการด าเนิ น งานเพื่ อ เสริ ม สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ไ ปสู่ ป ระชาชนหรื อ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น งานพิพิธภัณฑ์พืช/สัตว์/วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ฯลฯ, งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และนิทรรศการ
ถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดาเนินการงานพิพิธภัณฑ์ ในรูปแบบของอาคาร
นิทรรศการธรรมชาติวิทยา
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานเพิ่มเติม
1. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ถ้ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมสามารถขอจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานได้ แต่จะต้อง
มีการจัด ทาโครงสร้างศูน ย์ป ระสานงานโครงการอนุรักษ์ พัน ธุกรรมพื ช อพ.สธ. มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร โดยท าหน้า ที่
ประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ร่วมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน
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ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเครือข่ายโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนองพระราชดาริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ในงานสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
4. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริสามารถดาเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บท อพ.สธ. และอบรมให้กับเครือข่า ย
อพ.สธ. เช่น สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
5. การเผยแพร่โดยสื่อต่างๆ เช่น การทาหนังสือ วีดิทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
6. การจัดงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการต่างๆของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ในส่วนที่เผยแพร่
งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5.2 เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
เลขานุการแจ้งว่า ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการไปยัง
อพ.สธ. เพื่อให้การสนับสนุนโครงการไปยังสานักงบประมาณ และวช. (เฉพาะงบประมาณวิจัยปกติ) โดยทางอพ.สธ.
พิจารณาโครงการในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2562 แล้ว อยู่ในเกรด B แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานัก
งบประมาณ และฝ่ายเลขานุการได้แจ้งไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยแล้ว ส่วนในปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้ส่งแผนงานโครงการ
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. จึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น และจั ด อยู่ ในเกรด F ทั้ ง นี้ ในปี ง บประมาณ 2564 จะต้ องส่ ง
แผนปฏิบัติงานในการดาเนินงานสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ไปยังอพ.สธ.
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะต้องนาโครงการมาบรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก ให้ครบถ้วน
ประธาน ขอให้วิเคราะห์ดูว่าเหตุใดโครงการที่เสนอขอในปีงบประมาณ 2562 ถึงไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสานักงานงบประมาณ เพื่อจะได้ไขจุดอ่อนในการเสนอของบประมาณปี 2564
ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ข้อคิดเห็นว่า โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2562 เพราะเป็นโครงการเดี่ ยว แต่โครงการที่ได้รับการพิจารณาส่วนใหญ่จะเป็นโครงการบูรณาการ
ร่วมกับจังหวัด
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ แจ้งว่า การพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสานักงบประมาณใน 2 ปีที่
ผ่านมาจะเน้นงบบูรณการ ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมที่จะนามาสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ
งานที่อยู่ในกรอบแผนแม่บทซึ่งใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน เช่น งบการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ การ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม งานที่ไม่ใช้งบประมาณเพิ่มเติมก็สามารถนามาสนองพระราชดาริ งานจากแหล่งทุนอื่นๆ เช่น
วช. สกอ. สานักงบบประมาณ ถ้ามีแนวทางสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจากแหล่งทุน ให้
นามาบรรจุในกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. แล้วค่อยนามาจัดหมวดหมู่ โดยเสนอแนะให้คัดเลือกทรัพยากร (กายภาพ/ชีวภาพ)
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัย อาจคัดเลือกจากทรัพยากร (กายภาพ/ชีวภาพ) เด่นของท้องถิ่น
ภายในชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย โดยชุมชนที่ดาเนินงานด้วยนั้น ต้องร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ในการจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น โดยนักวิจัย/อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมเป็นคณะทางาน อปท. เพื่อทางานบูรณาการ
ร่วมกันและตอบโจทย์ของท้องถิ่น
ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอว่าหากมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทาโครงการวิจัยในลักษณะบูรการเพื่อร่วม
สนองพระราชดาริ โดยดาเนินงานร่วมกันระหว่างคณะ จะทาให้โครงการวิจัยดังกล่าวมีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จึงเห็นควรให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อร่วมกัน จัดทาโครงการวิจัยดังกล่าว ก่อนนาไปบรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ.ของ
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มหาวิทยาลัย และนาส่งให้อพ.สธ.สนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับกรอบการดาเนินงานและกิจกรรมของอพ.สธ.ไปยังสานัก
งบประมาณ เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการดังกล่าว
วาระที่ 5.3 เรื่อง พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2563
เลขานุการแจ้งว่า ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ.ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ จาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี 2563 กลุ่ม G5 กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดาริ (G5) นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไม่ได้ส่งแผนการดาเนินงานโครงการสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ประจาปีงบประมาณ 2563 ไปยัง อพ.สธ. เนื่องจากในการ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไม่ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิ จัยของชาติรายประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5.4 เรื่อง การทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2561)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน
2564) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว โครงการที่ยังคงบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้
1. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของส้มแก้ว : ส้มพื้นเมืองในจังหวัดสมุทรสงคราม
2. อาคารนิทรรศการธรรมชาติวทิ ยา
3. โครงการจัดทาสมุดภาพ “ตามรอยร้อยเรื่องราวพิธีบูชาต้นไม้ ณ พระราชวิเวศน์มฤคทายวัน”
4. การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.
5. การจัดทาเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. สนับสนุนการทางานของเครือข่าย C-อพ.สธ. โดยเป็นประธานเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
ส่วนโครงการวิจัยต่าง ๆ ให้ฝ่ายเลขานุการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อร่วมกันจัดทาโครงการวิจัยในลักษณะ
บูรณาการเพื่อร่วมสนองพระราชดาริ โดยดาเนินงานร่วมกันระหว่างคณะ ก่อนนาไปบรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ.ของ
มหาวิทยาลัย และนาส่งให้อพ.สธ.สนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับกรอบการดาเนินงานและกิจกรรมของอพ.สธ.ไปยังสานัก
งบประมาณ เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ ประธานแจ้งว่า อธิการบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร จะเข้าพบผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เพชรบุรี นครปฐม จึงขอให้ กองแผนงาน และสานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ รวบรวม
ข้อมูลโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดาเนินการในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี นครปฐม เพื่อแจ้งให้จังหวัดทราบผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาและหารือการ
ดาเนินงานร่วมกับจังหวัด จะทาให้สามารถทางานได้ตอบโจทย์จงั หวัด หรือท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
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วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
1. อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งว่า ในปี 2563 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่าย C อพ.สธ. สกอ. โดยคณะสัต วศาสตร์และเทคโนโลยีการ เกษตร ใน
ฐานะประธานเครือข่าย C อพ.สธ.ภาคกลางตอนล่าง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คนคาดว่าจะ
จัดที่โรงแรมในเขตอาเภอชะอา จึงจะขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ที่ประชุมรับทราบ และประธานมอบหมายให้งานสื่อสารองค์กรช่วยดาเนินการเรื่องการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
การจัดประชุม
2. รศ.ดร.วีรยุทธ์ เลิศนที จากคณะเภสัชศาสตร์ แจ้งว่า คณะเภสัชศาสตร์จะดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลพืช
สมุนไพรในรูปแบบดิจิตอล (QR CODE) โดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการในพื้นที่ สวนสมุนไพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ภายใต้การดูแลของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) จั ง หวั ด ระยอง จึ ง ขอสอบถามว่ า จะสามารถด าเนิ น การได้ หรือไม่ หรือ ว่ า ควรด าเนิ น การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
ดร.ปิ ย รัษ ฎ์ ปริญ ญาพงศ์ เจริ ญ ทรัพ ย์ แจ้ ง ว่ า ควรด าเนิ น การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง อยู่ เช่ น

โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี แต่หากอยู่ในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร สามารถดาเนินการในพื้นที่ใดก็ได้
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์ ผู้จดรายงานการประชุม
นายสอาด ศรีจันทร์
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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