
สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2560 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถปุระสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 คณะเภสัช

ศาสตร์ 
 

โครงการวิจัยเร่ือง 
“การศึกษาดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดของพืชสมุนไพร
ในบัญชียาหลกัแห่งชาติ” 

  980,000 140,540.60 งบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ผ่านสถาบันวจิัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1.เพื่อศึกษาการจัดท า 
ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืช
สมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 
2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืช
สมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติส าหรับใช้เป็น
มาตรฐานในการพิสูจน์
เอกลักษณ์การควบคุม
และประกันคุณภาพ
การผลิตต ารับยา
สมุนไพร 
3. เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
สมุนไพร 
4. เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ผ่านการบูรการความรู้
ด้านอณูชีววิทยา เภสัช
ศาสตร์ และชีวสาร 
สนเทศและส่งเสริมการ

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1  
มีความก้าวหนา้ ร้อยละ 30  
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้   
1. ทบทวนวรรณกรรม  ร้อยละ 90 
2. เก็บตัวอยา่งพืชสมุนไพรไม่น้อย
กว่า 35 ชนิด (3 ซ้ า ต่อชนิด)   
ร้อยละ 35 
3. สกัด เพิ่มจ านวนดีเอ็นเอจาก
ตัวอยา่ง 35 ชนิด (3 ซ้ า ตอ่ชนิด) 
ร้อยละ 35 
4. อ่านและวิเคราะห์ล าดับเบส 
ดีเอ็นเอบาร์โค้ด  ร้อยละ 20 
5. ออกแบบฐานข้อมูลดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด  ร้อยละ 40 
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
6. บันทึกข้อมูลลงสู่ฐานข้อมูล   
7. พิสูจน์เอกลักษณว์ัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องตลาด  
8. เตรียม manuscript เพื่อเผยแพร่
งานวิจัย 
9. สรุปรายงานการด าเนินการ 
ดังเอกสารแนบ 

ภก.ผศ.ดร.
สรวง  
รุ่งประกาย
พรรณ/คณะ
เภสัชศาสตร์   

-ระยะเวลา
ท าวิจยั 1 ป ี
(1 ต.ค.59-
30 ก.ย.60) 
-อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
-รายงาน
ความก้าว 
หน้า ครั้งที่ 1
ตามเอกสาร
แนบ 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถปุระสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชวีภาพ
อย่างยั่งยืน 

  รวม 1   โครงการ          

 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถปุระสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 ศูนย์

คอมพิวเตอร์ 
จัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  - - - เพื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจกรรมที่ร่วม
สนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

http://www.rspg.su.ac.th/ ผู้อ านวยการ
ศูนย์
คอมพิวเตอร์,
นายกิตติพงศ์ 
สายสิทธิ์,  
น.ส.อรอนงค์ 
มากจันทร์/
ศูนย์
คอมพิวเตอร์  

 

2 คณะสัตว
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

สนับสนุนการท างานของ
เครือข่าย C-อพ.สธ. โดย
เป็นประธานเครือข่าย 
อพ.สธ. ภาคกลาง
ตอนล่าง 

  100,000 100,000 ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สมาชิก 
น าผลงานวิจัย องค์
ความรู้เกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ ไปใช้

1.จัดโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (เครือข่าย C- อพ.สธ.) กลุ่ม
มหาวิทยาลัยภูมิภาคตะวันตก 
ระหว่างวันที ่1-5 พฤษภาคม 2560 
ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัด
พิษณุโลก  

คณบดีคณะ
สัตวศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการ
เกษตร / 
คณะคณะสัตว
ศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถปุระสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
เพื่อเป็นประโยชน์
สูงสุด 
2. ด าเนินการจัด
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่าง
ต่างสถาบันการศึกษา
ในกลุ่มมหาวิทยาลยั
ภูมิภาคตะวันตก เพือ่
การสนองงาน
พระราชด าริใน
โครงการ อพ.สธ.พร้อม
ทั้ง ติดตามผลการ
ด าเนินงาน เครือข่าย 
C-อพ.สธ. ภาคกลาง
ตอนล่าง 
3.เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการสนอง
พระราชด าริและ
แนวทางปฏบิัติที่ดีกับ
เครือข่าย C-อพ.สธ  
อื่นๆ ต่อไป 

2.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
น าเสนอในรูปแบบแผนปฏิบัติการ 
เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลาง
ตอนล่าง ดังเอกสารแนบ 
 

เกษตร  

  รวม  2  โครงการ          

 
 
 
 

 

 

 


