แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 และ 2563
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สนองพระราชดาริ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
ลาดับ

กิจกรรม

1.

F2A4

2.

3.

F2A4

F2A4

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาลักษณะทาง
พันธุกรรมของส้มแก้ว : ส้มพื้นเมืองใน
จังหวัดสมุทรสงคราม

1.เพื่อศึกษาและพิสจู น์หลักฐานเพื่อแสดง
ประวัติความเป็นมาของส้มแก้วทีป่ ลูกสืบ
ทอดมายาวนานนับร้อยปีของจังหวัด
สมุทรสงครามให้ชัดเจนขึ้น
2. ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของส้มแก้ว
โดยใช้เทคนิคเครื่องหมาย
ดีเอ็นเอ
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
1.ศึกษาพืชพรรณและความหลากหลายทาง
จัดการแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้สาคัญจากพื้นที่ ชีวภาพ เพื่อสร้างฐานองค์ความรูท้ าง
สามวัง จังหวัดเพชรบุรี
วิทยาการ ที่จะนาไปสู่การอนุรักษ์ และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน จากพื้นที่สามวัง จังหวัด
เพชรบุรี
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่ง
เรียนรู้พันธุไ์ ม้สาคัญจากพื้นที่สามวัง
จังหวัดเพชรบุรี
โครงการวิจัยเรื่องการจัดทาดีเอ็นเอบาร์โค้ด 1. ศึกษาและจัดทาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืช
ของพืชพิษและพัฒนาวิธีการวินิจฉัยแยกพืช พิษที่สาคัญไม่น้อยกว่า 30 ชนิด พร้อม
พิษด้วยเทคนิควิเคราะห์ Bar-HRM
จัดทาฐาน ข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชพิษ
2. เพื่อพัฒนาเทคนิควิเคราะห์ Bar-HRM
สาหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์และวินิจฉัย
แยกพืชพิษที่พบรายงานการเกิดพิษบ่อยทั้ง
10 ชนิด
1

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2561กันยายน 2562

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

หัวหน้าโครงการ

200,000

เสนอของบประมาณ
แผ่นดิน 2562

อ.ดร.อลิสา คงใจมั่น,
ผศ.พฤฒิยา นิลประ
พฤกษ์, อ.ดร.รัชษาวรรณ์
มงคล
คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

(ปีงบประมาณ 2562)

ตุลาคม 2561กันยายน 2562

*ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ*
700,000

(ปีงบประมาณ 2562)

ตุลาคม 2561กันยายน 2562
(ปีงบประมาณ 2562)

เสนอของบประมาณ
แผ่นดิน 2562
*ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ*

750,000

เสนอของบประมาณ
แผ่นดิน 2562
*ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ*

รศ.ดร.ประสพชัย
พสุนนท์, ผศ.ดร.ธีระวัฒน์
จันทึก, อ.ดร.จิตพนธ์
ชุมเกตุ, ดร.ธงชัย ทองมา,
อ.ธนพัฒน์ อินทวี
คณะวิทยาการจัดการ
ภก.ผศ.ดร.สรวง
รุ่งประกายพรรณ,
ภญ.ผศ.บุษบา
เผ่าทองจีน,
ภก.ผศ.ดร.พีรยศ
ภมรศิลปะธรรม
คณะเภสัชศาสตร์

ลาดับ

4.

กิจกรรม

F2A4

ชื่อโครงการ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย

3. เพื่อสร้างองค์ความรูด้ ้านความ
หลากหลายทางชีวภาพผ่านการบูรณาการ
ความรู้ด้านอณูชีววิทยา เภสัชศาสตร์ และ
ชีวสารสนเทศศาสตร์ และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ด 1. ศึกษาและจัดทาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืช
ของสมุนไพรไทยตารับยาผสมสาหรับ
สมุนไพรตารับผสมในบัญชียาหลักแห่งชาติ
อาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ในกลุ่มยารักษากลุ่มอาการทางสูตศิ าสตร์
นรีเวชวิทยา
2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
ดีเอ็นเอบาร์โค้ด ของพืชสมุนไพรตารับผสม
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในกลุ่มยารักษา
กลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
สาหรับใช้เป็นมาตรฐานในการพิสจู น์
เอกลักษณ์ พร้อมทั้งทดสอบการใช้ข้อมูลดี
เอ็นเอบาร์โค้ดที่ได้เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพผ่านการบูรณาการ
ความรู้ด้านอณูชีววิทยา เภสัชศาสตร์ และ
ชีวสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2

ตุลาคม 2561กันยายน 2562
(ปีงบประมาณ 2562)

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

750,000

เสนอของบประมาณ
แผ่นดิน 2562
*ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ*

หัวหน้าโครงการ

ภก.ผศ.ดร.พีรยศ
ภมรศิลปธรรม,
ภก.ผศ.ดร.สรวง
รุ่งประกายพรรณ,
ภญ.ผศ.บุษบา
เผ่าทองจีน
คณะเภสัชศาสตร์

ลาดับ

กิจกรรม

5.

F2A4

6.

F3A7

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

การศึกษาจุลินทรีย์ในดินป่าและป่าชายเลน ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
ฟื้นฟูเขตจังหวัดเพชรบุรีและ
ตัวอย่างดินป่าและป่าชายเลนฟื้นฟูเขต
ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด เพชรบุรีและประจวบคีรีขนั ธ์ และ
เก็บรวบรวมสายพันธุ์บางชนิดที่มปี ระโยชน์
ในการประยุกต์
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2562กันยายน 2564

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

500,000

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร/ กองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์คณะสัตว
ศาสตร์ฯ/หน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ วช.
สวทช. สกว. สวก.

(ปีงบประมาณ 2563 2564)

ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2564

หัวหน้าโครงการ
ดร.สุภาวดี ฉิมทอง
คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์

(ปีงบประมาณ 25622564)

7.

8.

F3A8

F3A8

โครงการจัดทาสมุดภาพ “ตามรอยร้อย
เรื่องราวพิธีบูชาต้นไม้ ณ พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน”

นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สาหรับการจัด
นิทรรศการดิจิทัลมรดกจากสมุนไพรไทย

1. เพื่อจัดทาโครงการบริการวิชาการในการ
สนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2. เพื่อจัดทาสมุดภาพ “ตามรอยร้อย
เรื่องราวพิธีบูชาต้นไม้ ณ พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน”
3. เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอัน
ทรงคุณค่า ให้คงอยู่ และร่วมอนุรกั ษ์ต้นไม้
ให้คงอยู่คู่ประเทศไทย
1. เป็นการนาศักยภาพทีม่ ีอยู่คือวัฒนธรรม
ของการใช้พืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนในด้านของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และเชิงเกษตร
2. เพื่อสร้างต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริง
3

สิงหาคม 2560ธันวาคม 2561

350,000

กองทุนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี

490,000

เสนอของบประมาณ
แผ่นดิน 2562

(ปีงบประมาณ 25612562)

ตุลาคม 2561กันยายน 2562
(ปีงบประมาณ 2562)

*ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ*

รศ.ดร.ประสพชัย
พสุนนท์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

ภก.รศ.ดร.วีรยุทธ์
เลิศนที
คณะเภสัชศาสตร์

ลาดับ

กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย
สาหรับเชื่อมโยงวัฒนธรรมการใช้พืช
สมุนไพร ไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว
จากพืชสมุนไพร เป็นการเชื่อมโยงคุณค่า
ทางวัฒนธรรมไปสู่มลู ค่าทางธุรกิจ ซึ่งชุมชน
ที่ผลิตและขายสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องกับ
พืชสมุนไพรนี้ จะเป็นผูม้ ีส่วนร่วมในงานวิจัย
และจะได้ประโยชน์จากข้อมูลทีม่ กี าร
เผยแพร่ในสวนสมุนไพร ในลักษณะของ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการที่มีการจาหน่าย
หรือให้บริการ
3. ประชาชนได้องค์ความรูต้ ่าง ๆ เกี่ยวกับ
พืชสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรม
การใช้พืชสมุนไพร และมีการเชื่อมโยงสู่
ผลิตภัณฑ์และบริการจากพืชสมุนไพรนี้ โดย
จะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง
4. ต่อยอดพื้นฐานในการศึกษาวิจยั เบื้องต้น
ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่และมีการวิจัยใน
ระดับวารสารนานาชาติ ทาให้สามารถ
นามาต่อยอดมีผลผลิตและผลลัพธ์ภายใน 1
ปี โดยสามารถสร้างองค์ความรู้ และ
แนวทางใหม่ ในการออกแบบข้อมูลอภิพันธุ์
(metadata) การสืบค้นข้อมูล การจัดการ
ข้อมูลวัฒนธรรมการใช้พืชสมุนไพร
4

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

หัวหน้าโครงการ

ลาดับ

9.

10.

กิจกรรม

F3A8

F3A8

ชื่อโครงการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(เครือข่าย C- อพ.สธ.) กลุ่มมหาวิทยาลัย
ภูมิภาคตะวันตก

การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย
5. ได้ระบบทีส่ ามารถนามาใช้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ ประสบการณ์ทั้งกับนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ เภสัชกร และบุคลากรด้าน
การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร
6. ได้เครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมและด้าน
ธุรกิจ และสามารถเชื่อมโยงกันได้ โดย
เครือข่ายเหล่านีส้ ามารถเป็นทั้งผู้ให้และ
ผู้รับข้อมูล
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกนา
ผลงานวิจยั องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไปใช้เพื่อประโยชน์
สูงสุด
2. ดาเนินการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างต่างสถาบัน การศึกษา
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยภูมิภาคตะวันตก เพื่อ
การสนองพระราชดาริในโครงการ อพ.สธ.
พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดาเนินงาน
ร่วมจัดนิทรรศการในฐานะหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริ

ตุลาคม 2561กันยายน 2563

งบประมาณ

100,000

แหล่งงบประมาณ

หัวหน้าโครงการ

สานักงานคณะกรรมการ คณะสัตวศาสตร์และ
การอุดมศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร

(ปีงบประมาณ 25622563)

ตุลาคม 2562กันยายน 2563

-

-

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตุลาคม 2561กันยายน 2563

-

-

ศูนย์คอมพิวเตอร์

งบประมาณทั้งสิ้น

3,840,000

(ปีงบประมาณ 2563)

11.

F3A8

การจัดทาเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมที่ร่วม
สนองพระราชดาริ อพ.สธ. ของทาง
มหาวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ
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คาอธิบายเพิ่มเติม
F: Frame กรอบการดาเนินงาน ประกอบด้วย
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย

F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตสานึก
A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร A2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
A7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
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