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แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ล าดับ กิจกรรม ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  แหล่งงบประมาณ หัวหน้าโครงการ 

1. F2A5 ฐานข้อมูลพรรณไม้ดจิิตอล “เพลนิพิศ
พรรณพฤกษา ศิลปากร”  

1.เป็นแหล่งความรู้ในมิติตา่งๆ ทั้งด้าน
พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา รวมถึงประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ เภสัชศาสตร์และภมู ิ
สถาปัตย์จากพรรณไม้ชนิดต่างๆ ใน ที่เจริญ
อยู่ในพ้ืนท่ีสีเขียวของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวดันครปฐม  
2.เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา
และบุคคลทั่วไปท่ีต้องการทราบขอ้มูล
เกี่ยวกับพรรณไม้ต่างๆ 

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

 

- - ผศ.ดร.ยศเวท  สริิจามร 
 

2 F3A7 อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร จนตระหนัก
ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
อนุรักษ์ทรัพยากร  

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

 

 คณะวิทยาศาสตร ์  

3 F3A7 โครงการ IE รักผืนป่า ประจ าปีการศึกษา 
2562 

1. นักศึกษาได้มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากร และเข้าใจความส าคญัของฝาย
ชะลอน้ าและป่าไม ้
2. เพิ่มฝายชะลอน้ าและความอุดมสมบรูณ์
ให้กับพ้ืนท่ีป่า 
3.นักศึกษาได้เรียนรูร้่วมกับหน่วยงานใน
ชุมชน ท้ังด้านความรู้เชิงระบบนิเวศน์ วิถี
ชีวิต และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เมษายน 2563 20,000 เงนิรายได้  
สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 

อาจารย์เกษรินทร์  
พูลทรัพย ์
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ล าดับ กิจกรรม ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  แหล่งงบประมาณ หัวหน้าโครงการ 

4 F3A7 โครงการโลกสวยด้วย IML ประจ าปี
การศึกษา 2562 

1. นักศึกษาได้มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่ง และเข้าใจความส าคัญ
ของป่าชายเลน 
2.เพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลนของประเทศให้มาก
ขึ้น 
3. นักศึกษาได้เรยีนรูร้่วมกับหน่วยงานใน
ชุมชน   ท้ังด้านความรู้เชิงระบบนเิวศน์ วิถี
ชีวิต และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

พฤศจิกายน 2562 20,000 เงินรายได้ สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ

และโลจสิติกส์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 

อาจารย์เกษรินทร์  
พูลทรัพย ์

5. F3A8 โครงการจดัท าสมุดภาพ “ตามรอยร้อย
เรื่องราวพิธีบูชาต้นไม้ ณ พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน” 

1.จัดท าสมดุภาพ “ตามรอยร้อยเรื่องราวพิธี
บูชาต้นไม้ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” 
2. อนุรักษ์สืบสานประเพณีอันทรงคุณค่า 
ให้คงอยู ่และร่วมอนรุักษ์ต้นไม้ใหค้งอยู่คู่
ประเทศไทย 

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

 

350,000 กองทุนสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมาร ี

รศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุร ี

6. F3A8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(เครือข่าย C- อพ.สธ.) กลุ่มมหาวทิยาลัย
ภูมิภาคตะวันตก 

1. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้สมาชิกน า
ผลงานวิจัย องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไปใช้เพื่อประโยชน์
สูงสุด 
2. ด าเนินการจดัประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างต่างสถาบัน การศึกษา
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยภูมิภาคตะวันตก เพื่อ
การสนองพระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. 
พร้อมท้ังมีการตดิตามผลการด าเนนิงาน 

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

 

100,000 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

7. F3A8 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 

ร่วมจัดนิทรรศการในฐานะหน่วยงานท่ีร่วม
สนองพระราชด าร ิ

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

 

- - มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ล าดับ กิจกรรม ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  แหล่งงบประมาณ หัวหน้าโครงการ 

8. F3A8 การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

เพื่อประชาสมัพันธ์เผยแพร่กิจกรรมที่ร่วม
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของทาง
มหาวิทยาลยั 

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

- - ศูนย์คอมพิวเตอร ์

 รวมท้ังสิ้น 8 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 490,000   
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย  A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร  
                                            A7 กิจกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  A8 กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 


