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กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ฉบับปรับแผน) 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

F2A4 โครงการวิจัยเร่ือง 
"การศึกษาดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดของพืชสมุนไพร
ในบัญชียาหลกั
แห่งชาติ" 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

980,000 1. เพื่อศึกษา
และจัดท า 
ดีเอ็นเอบาร ์-
โค้ด ของพืช
สมุนไพรใน
บัญชียาหลกั
แห่งชาติ 
2. เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลดี
เอ็นเอบาร์โค้ด
ของพืชสมุน 
ไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ
ส าหรับใช้เป็น
มาตรฐานใน
การพิสูจน์
เอกลักษณ ์
การควบคุม
และประกัน
คุณภาพการ
ผลิตต ารับยา
สมุนไพร 

                1. หน่วยงานที่ผิดชอบ:  
คณะเภสัชศาสตร์ 
2. ผู้วิจัย : ภก.ผศ.ดร.
สรวง รุ่งประกายพรรณ,  
ภญ.ผศ.ดร.บุษบา เผ่า
ทองจีน, ภก.ผศ.ดร.
พีรยศ ภมรศิลปธรรม 
3. แหล่งทุน :  
งบประมาณแผ่นดิน 
2560 
 

F2A4 โครงการวิจัยเร่ือง
การศึกษาลกัษณะทาง
พันธุกรรมของส้มแกว้ : 
ส้มพื้นเมืองในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรสงครามและ
จังหวัดนครนายก 

    200,000 1.เพื่อศึกษา
และพิสูจน์
หลักฐานเพือ่
แสดงประวัติ
ความเป็นมา
ของส้มแกว้ที่

    1. หน่วยงานที่ผิดชอบ :  
คณะสัตวศาสตร์ฯ 
2. ผู้วิจัย : อ.ดร.อลิสา 
คงใจมั่น ,ผศ.พฤฒิยา 
นิลประพฤกษ์, อ.ดร.
รัชษาวรรณ์ มงคล 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

ปลูกสืบทอดมา
ยาวนานนับร้อย
ปีของจังหวัด
สมุทรสงคราม
ให้ชัดเจนขึ้น 
2. ศึกษา
ลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
ส้มแกว้โดยใช้
เทคนิค
เครื่องหมาย 
ดีเอน็เอ 

3. แหล่งทุน :  
งบประมาณแผ่นดิน 
2562 
 

F2A4 โครงการวิจัยเร่ืองการ
พัฒนารูปแบบการ
จัดการแหล่งเรียนรู้พันธุ์
ไม้ส าคัญจากพื้นที่สาม
วัง จังหวัดเพชรบุร ี

พระนครคีรี (เขาวัง) 
พระรามราชนิเวศน์ 
(พระราชวังบ้านปืน) 
พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน 
จังหวัดเพชรบุรี 

    700,000 1.ศึกษาพืช
พรรณและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ เพือ่
สร้างฐานองค์
ความรูท้าง
วิทยาการ ทีจ่ะ
น าไปสู่การ
อนรุักษ์ และ
พัฒนาอย่าง
ย่ังยืน จากพืน้ที่
สามวัง  จังหวัด
เพชรบุร ี
2. เพื่อพัฒนา
รูปแบบการ
จัดการแหล่ง
เรียนรู้พนัธุ์ไม้
ส าคัญจากพื้นที่
สามวัง  จังหวัด
เพชรบุร ี

    1. หน่วยงานที่ผิดชอบ :  
คณะวิทยาการจัดการ 
2. ผู้วิจัย : รศ.ดร.
ประสพชัย พสุนนท์, 
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก, 
อ.ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ, 
ดร.ธงชัย ทองมา,  
อ.ธนพัฒน์ อินทว ี
3. แหล่งทุน :  
งบประมาณแผ่นดิน 
2562 
 

F2A4 โครงการวิจัยเร่ืองการ
จัดท าดีเอ็นเอบาร์โค้ด
ของพืชพิษและพัฒนา

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    750,000 1. ศึกษาและ
จัดท าดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดของ

    1. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ :  
คณะเภสัชศาสตร์ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

วิธีการวินิจฉัยแยกพืช
พิษด้วยเทคนิควิเคราะห ์
Bar-HRM 

พืชพิษที่ส าคัญ
ไม่น้อยกวา่ 30 
ชนิด พร้อม
จัดท าฐาน 
ข้อมูลดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดของ
พืชพิษ 
2. เพื่อพัฒนา
เทคนิค
วิเคราะห์ Bar-
HRM ส าหรับ
การพิสูจน์
เอกลักษณ์
และวินิจฉัย
แยกพืชพิษที่
พบรายงาน
การเกิดพิษ
บ่อยทั้ง 10 
ชนิด 
3. เพื่อสร้าง
องค์ความรู้
ด้านความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ผ่านการบูรณา
การความรู้
ด้านอณู
ชีววิทยา เภสัช
ศาสตร์ และ 

2. ผู้วิจัย : ภก.ผศ.ดร.
สรวง รุ่งประกายพรรณ, 
ภญ.ผศ.บุษบา เผ่าทอง
จีน, ภก.ผศ.ดร.พีรยศ 
ภมรศิลปธรรม 
3. แหล่งทุน : 
งบประมาณแผ่นดิน 
2562 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

ชีวสารสนเทศ
ศาสตร์ และ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

F2A4 โครงการวิจัยเร่ือง
การศึกษาดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดของสมุนไพร
ไทยต ารับยาผสม
ส าหรับอาการทางสูติ
ศาสตร์นรีเวชวิทยา 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    750,000 1. ศึกษาและ
จัดท าดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดของ
พืชสมุนไพร
ต ารับผสมใน
บัญชียาหลกั
แห่งชาติ ใน
กลุ่มยารักษา
กลุ่มอาการ
ทางสูติศาสตร์
นรีเวชวิทยา 
2. เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูล 
ดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด ของ
พืชสมุนไพร
ต ารับผสมใน
บัญชียาหลกั
แห่งชาติ ใน
กลุ่มยารักษา
กลุ่มอาการ

    1.หน่วยงานที่
รับผิดชอบ : คณะเภสัช
ศาสตร์ 
2. ผู้วิจัย : ภก.ผศ.ดร.
พีรยศ ภมรศิลปธรรม, 
ภก.ผศ.ดร.สรวง รุ่ง
ประกายพรรณ, ภญ.
ผศ.บุษบา เผ่าทองจีน   
3. แหล่งทุน : 
งบประมาณแผ่นดิน 
2562 
 



 

แผนแม่บท อพ.สธ.-มศก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)  ปรับแผน 26 กันยายน 2560 หน้า 5 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

ทางสูติศาสตร์
นรีเวชวิทยา 
ส าหรับใช้เป็น
มาตรฐานใน
การพิสูจน์
เอกลักษณ์ 
พร้อมทั้ง
ทดสอบการใช้
ข้อมูลดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดที่ได้
เพื่อพิสูจน์
เอกลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ใน
ท้องตลาด 
3. เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้
ด้านความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ผ่านการบูรณา
การความรู้
ด้านอณู
ชีววิทยา เภสัช
ศาสตร์  และ 
ชีวสารสนเทศ
และส่งเสริม
การใช้
ประโยชน์
ความ



 

แผนแม่บท อพ.สธ.-มศก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)  ปรับแผน 26 กันยายน 2560 หน้า 6 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

หลากหลาย
ทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

F2A4 นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับการจัด
นิทรรศการดิจิทัลมรดก
จากสมุนไพรไทย 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
สวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จ.
ระยอง 

    490,000 1.น าศักยภาพ
วัฒนธรรมของ
การใช้พืช
สมุนไพรไปใช้
ประโยชนอ์ย่าง
ย่ังยืนในด้าน
การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและ
เชิงเกษตร 
2. สร้างต้นแบบ
ที่สามารถใช้
งานได้จริง
ส าหรับเชื่อมโยง
วัฒนธรรมการ
ใช้พืชสมุนไพร 
ไปสู่การใช้
ผลิตภัณฑ์และ
บริการต่างๆ  
3. ต่อยอด
พื้นฐานในการ
ศึกษาวิจัย
เบ้ืองต้น โดย
สามารถสร้าง
องค์ความรู้ และ
แนวทางใหม่ใน
การออกแบบ
ข้อมูลอภิพันธุ์ 
(metadata) 
การสืบค้น
ข้อมูล การ
จัดการขอ้มูล
วัฒนธรรมการ
ใช้พืชสมุนไพร 

    1.หน่วยงานที่
รับผิดชอบ : คณะเภสัช
ศาสตร์ 
2. ผู้วิจัย : ภก.รศ.ดร. 
วีรยุทธ ์เลิศนที, ภญ.
ดร.บุญญาภา หวัง
วัฒนา, ดร.อิทธิพันธ์ 
เมธเศรษฐ   
3. แหล่งทุน : 
งบประมาณแผ่นดิน 
2562 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

F2A4 การศึกษาจุลินทรีย์ใน
ดินป่าและปา่ชายเลน
ฟื้นฟูเขตจังหวัด
เพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ ์

พื้นที่รับผิดชอบของ 
อพ.สธ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

      200,000 ศึกษาความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรม
ตัวอย่างดินป่า
และป่าชายเลน
ฟื้นฟูเขตจังหวัด 
เพชรบุรแีละ
ประจวบคีรขีันธ์ 
และเก็บ
รวบรวมสาย
พันธุ์บางชนิดที่
มีประโยชน ์ใน
การประยุกต ์

300,000 ศึกษาความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรม
ตัวอย่างดินป่า
และป่าชายเลน
ฟื้นฟูเขตจังหวัด 
เพชรบุรแีละ
ประจวบคีรขีันธ์ 
และเก็บ
รวบรวมสาย
พันธุ์บางชนิดที่
มีประโยชน ์ใน
การประยุกต ์

1. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ : คณะสัตว
ศาสตร์ฯ 
2. ผู้วิจัย : ดร.สุภาวดี  
ฉิมทอง 
3. แหล่งทุน : กองทุน
วิจัยและสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
กองทุนวิจยัและ
สร้างสรรค์คณะสัตว
ศาสตร์ฯ/หน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ วช. 
สวทช. สกว. สวก. 
 

  รวม ..7.. โครงการ             
F3A8 โครงการจัดท าสมุดภาพ 

“ตามรอยร้อยเร่ืองราว
พิธีบูชาต้นไม้ ณ  
พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน” 

พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี 

  350,000 1.เพื่อรวบรวม
องค์ความรู้
เร่ืองราวต่างๆ
ของพิธีบูชา
ต้นไม้ ณ พระ
ราชนิเวศน์
มฤคทายวัน  
ในลักษณะ
ของการจัดท า
สมุดภาพ 
“ตามรอยร้อย
เร่ืองราวพิธี
บูชาต้นไม้  
ณ พระราช
นิเวศน์
มฤคทายวัน” 
2. เพื่ออนุรักษ์
สืบสาน

      1. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ:  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุร ี
2. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
: รศ.ดร.ประสพชัย  
พสุนนท์ 
3. แหล่งทุน :  
เงินกองทุนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 



 

แผนแม่บท อพ.สธ.-มศก. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)  ปรับแผน 26 กันยายน 2560 หน้า 8 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

หมายเหต ุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 

ประเพณีอัน
ทรงคุณค่า ให้
คงอยู่ 

F3A8 การเข้าร่วมจัด
นิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. ก าหนด       ร่วมจัด
นิทรรศการใน
ฐานะ
หน่วยงานที่
ร่วมสนองพร
ราชด าริ 

      ร่วมจัด
นิทรรศการใน
ฐานะ
หน่วยงานที่
ร่วมสนองพร
ราชด าร ิ

    เพื่อการจัดนิทรรศการ 
อพ.สธ. ทุกๆ 2 ปี ใน
ฐานะหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริ 

F3A8 การจัดท าเวบ็ไซต์ 
อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
 
 
 
 
 

    เพื่อประชา 
สัมพันธ์เผย 
แพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ
ทางมหา 
วิทยาลยั 

  เพื่อประชา 
สัมพันธ์เผย 
แพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ
ทางมหา 
วิทยาลยั 

  เพื่อประชา 
สัมพันธ์เผย 
แพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ
ทางมหา 
วิทยาลยั 

  เพื่อประชา 
สัมพันธ์เผย 
แพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ
ทางมหา 
วิทยาลยั 

  เพื่อประชา 
สัมพันธ์เผย 
แพร่กิจกรรมที่
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ
ทางมหา 
วิทยาลยั 

  

F3A8 การสนับสนุนการ
ท างานของเครือข่าย C- 
อพ.สธ. โดยเป็น
ประธานเครือข่าย
อพ.สธ.-สกอ. ภาคกลาง
ตอนล่าง 

สถานศึกษาเครือข่าย
อพ.สธ.-สกอ. ภาคกลาง
ตอนล่าง  

100,000 ประชุม
เครือข่ายอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง  

100,000 ประชุม
เครือข่ายอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง  

100,000 ประชุม
เครือข่ายอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง  

100,000 ประชุม
เครือข่ายอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง  

100,000 ประชุม
เครือข่ายอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง  

1. งบประมาณจาก 
สกอ. 

 รวม ..4.. โครงการ             
 

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 
 


