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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการ ประธาน  
 ๒. นางสาวพัทรียา เห็นกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภาฯ รองประธาน 
 ๓. ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ รองประธาน 
 ๔. ดร.ปริญญ ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองประธาน 
 ๕. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
 ๖. ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์   เจริญทรัพย์  
   เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 ๗. นางสาวรุ่งฤด ี ตรงต่อศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านวิชาการฯ กรรมการ 
 ๘. ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านกิจการนักศึกษาฯ กรรมการ 
 ๙. นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านวางแผนฯ กรรมการ 
 ๑๐. นายพิเชษฐ จิรประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านประกันคุณภาพ กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวอัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แทน)  
 ๑๒. ผศ.ว่าทีร่.ต.วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 ๑๓. ดร.นงนุช ศศิธร คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ (แทน) 
 ๑๔. อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ
 ๑๕. ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
 ๑๖. ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม              เลขานุการ 
 ๑๗. นายถาวร อ่อนละออ กองศิลปวัฒนธรรม                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ติดราชการ 
 ๒. ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ติดราชการ 
 ๓. ผศ.ชญาภัทร ์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านการคลังฯ ติดราชการ 
 ๔. นางวรรณวิมล นาคทัด ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านบริหารฯ ติดราชการ 
 ๕. ผศ.ดร.สชุาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดราชการ 
 ๖. อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
 ๗. อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดราชการ 
 ๘. ดร.ปริญญา มากลิ่น  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ติดราชการ 
 ๙. ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ติดราชการ 
 ๑๐. ผศ.วโิรจน ์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
                                                   /๑๑.  ผศ.ดร... 
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 ๑๑. ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ติดราชการ 
 ๑๒. นางรตนมน  จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน       ติดราชการ                                        
 ๑๓. นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ติดราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผศ. ว่าที่ร.ต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 ๒. นางสาวนิตยา น่วมพร้อมพันธุ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 ๓. อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
 ๔. นางสาวอัมพวัน ยันเสน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 ๕. นายจิระพงษ์ เริกเขียว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
 ๖. นายธนพล ผลจันทร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
 ๗. นางลาวัลย ์ สายสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ  
 ๘. นางสาวณัฐวรรณ จันทร์พ่วง คณะบริหารธุรกิจ  
 ๙. นายประยุทธ สุวรรณศรี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 ๑๐. ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 ๑๑. นางสาวฐิตาภา เนื่องนิยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๒. นายชัยวัฒน ์ ศักดิ์เวฬุวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๓. ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ๑๔. นางสาวทิพรดา มุ่งดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. นางสาวอภิชฏา ทองรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. นางสาวเบญจมาศ สระบัวค า คณะศิลปศาสตร์                                      
 ๑๗. นายจงกล โกสกุล คณะศิลปศาสตร์  
 ๑๘. ว่าที่ร้อยตรี ธีระพงษ์ ฐานะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  
 ๑๙. ผศ.ดร.ชานนท์ ตันประวัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 
 ๒๐. นายนพดล คล้ายวิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 
 ๒๑. ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 
 ๒๒. นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๒๓. นางสาวจิรนันท ์ อินทแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 ๒๔. ว่าที่ร.ต.ยรุวิฒนันท ์ ศตวาลธรรัตน์ กองนโยบายและแผน 
 ๒๕. นางสาวศิรินาถ สิงหาแก้ว กองนโยบายและแผน  
 ๒๖. นางรัตนา ดิสสระ กองศิลปวัฒนธรรม  
 ๒๗. นางสาวนฤตยา อภิชาติโยธิน กองศิลปวัฒนธรรม  
 ๒๘. นางสาวสุรวีัลย ์ ใจงาม กองศิลปวัฒนธรรม  
 ๒๙. นายศิริวัฒน ์ สายสุนทร กองศิลปวัฒนธรรม  
 ๓๐. นางสาวนวลพรรณ จ าปาเทศ กองศิลปวัฒนธรรม  
 ๓๑. นายเกศไกรศร แก้วสามารถ กองศิลปวัฒนธรรม   
 ๓๒. นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง กองศิลปวัฒนธรรม  
 ๓๓. นางสาวศิริกุล เกศา เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ฝ่ายวชิาการ 
 ๓๔. นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ฝ่ายวชิาการ     
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เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ประธานกล่าวเปิดการประชุม แจ้งถึงการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของอพ.สธ.อย่างถูกต้อง และให้ความส าคัญ
กับการท างานด้านงานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ือเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน   
   คุณพรชัย จุฑามาศ ได้เปิดกล่าวถึงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  โดยมี 3 ฐานทรัพยากร เข้ามาช่วยในการท างาน ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ เช่น 
ดิน น  า แร่ธาตุ ฐานทรัพยากรชีวภาพ เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ฯลฯ ฐานทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
เช่น วิถีชีวิตชุมชน ศิลปะการแสดง ทั งหมดนี  คือ การรักษาฐานทรัพยากรของประเทศเพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ มหาวิทยาลัย
สามารถน านักศึกษาลงพื นที่ส ารวจเก็บข้อมูลในมหาวิทยาลัยหรือชุมชน พื นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะน าพาไปสู่ การ
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา การเข้าใจ คือ การท างานด้วยความรักเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากร การเข้าถึง 
คือ การลงพื นที่หรือแหล่งชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่ การพัฒนา  
โดยเริ่มพัฒนาจากตัวของเราก่อน แล้วค่อยพัฒนาชุมชนในบริเวณพื นที่ใกล้เคียง น าทรัพยากรมาพัฒนาท า
การบูรณาการเข้ากับงานวิจัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด    

  มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๑   ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

  ประกาศ ที่ อพ.สธ. ๑๐๕/๒๕๖๐ เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน อธิการบดีแต่ละมหาวิทยาลัย และหน่วยงานสนองพระราชด าริ         
ทั่วประเทศร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๒  ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลพระนคร 

   ประกาศ ที่ อพ.สธ. ๑๐๐/๒๕๕๙ เป็นค าสั่งเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีทั ง ๙ คณะ และหัวหน้าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง    
  มติที่ประชุม รับทราบ 

           

                /๑.๓  ค าสั่ง... 



๔ 
 

 ๑.๓   ค าสั่งแต่งตั งที่ ๑๑๑๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร)     

  ค าสั่งแต่งตั ง ที่ ๑๑๑๙/๒๕๖๒ เป็นคณะท างานที่มาจากผู้แทนของคณะ ที่เป็น
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทั ง ๙ คณะ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัย  

   มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

  พิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม 
๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

  มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข               

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   --- 

ระเบียบวาระท่ี ๔    สรุปภาพรวมในการด าเนินงาน อพ.สธ. – มทร.พระนคร 
 ๔.๑   สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามกรอบการด าเนินงาน   

และกิจกรรมของ อพ.สธ. – มทร.พระนคร 
 ๔.๑.๑ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

  กองศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้รายงานผลการด าเนินงานไปยัง อพ.สธ. ให้ทราบ
ถึงการด าเนินงานของมทร.พระนคร ตามกรอบการด าเนินงาน ในกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช จ านวน ๑ โครงการ และกิจกรรมที ่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช จ านวน ๒๐ โครงการ รวมโครงการจ านวนทั งสิ  น ๒๑ โครงการ และใช้งบประมาณทั งสิ  น 
๒,๑๒๗,๒๖๗.๘๘ บาท            

 มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๑.๒ รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒                       
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ –  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

    ตามที่คณะและหน่วยงานได้ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ.–มทรพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ดังนี   

        /ไตรมาสที่ ๑... 



๕ 
 

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ –  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้ด าเนินโครงการแล้ว ๖ โครงการ ดังนี  

ล า
ดับ 

คณะ
/

หน่ว
ยงาน 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

กิจ
กร
รม
ท่ี 

สถานที่ 
วันที่ด าเนินการ เป้าหมาย(คน) 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รบั 

งบประมาณ
ใช้จริง 

บรรลุ
วัตถุประสงค ์ ความพึงพอใจ 

การ
เผยแพร ่

การ
ด าเนินงาน 

แผน ผล แผน ผล ร้อยละ เฉลี่ย ร้อยละ 
เฉลี่
ย มี 

ไม่
มี 

บร
รลุ 

ไม่
บรรลุ 

1 ทสม. โครงการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย  

8 ณ ศูนย์ทอผ้าจก
วัดรางบัว ต าบล
รางบัว อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุรี 

ธ.ค.61 19-22 
ธ.ค.61 

30 40 แผ่นดิน 100,000 98,580 95.60 4.78 93.60 4.68 


 

 

 

 
2 บธ. โครงการตามรอย

พระราชด าริเพื่อ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม  (มี ๒ 
ระยะ) 

8 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
ศูนย์พาณิชยการ
(ระยะที่ ๑) 

ธ.ค.61 
, ม.ค.
62 

19 
ธ.ค.61 

300 415 รายได้(เงิน
สโมสร) 

110,200 50,000 95.00 4.75 96.00 4.80 


 

 

 

 
3 วท. โครงการ

ศิลปวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้ (เป้าหมาย 
๕๐ คน)     (มี ๓ 
ระยะ) 

8 ณ  ห้องเรียน 
9905  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ธ.ค.61 มีทั ง 
หมด 3 
ระยะ 

50 170 รายจ่าย 150,000 112,923 อยู่ระหว่างรอประมวลผล   

  
4 อสอ. โครงการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมสืบ
สานภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านสิ่งทอเพื่อ
ตอบสนองยุคดิจิทัล 
(มี ๒ ระยะ)  

8 ระยะที่ 1 ณ 
จังหวัดนครนายก 
ระหว่างวันท่ี 24–
25 พ.ย.61 ระยะ
ท่ี 2 ณ จังหวัด
ราชบุรี ระหว่าง
วันท่ี 15-16 ธ.ค.
61 

ธ.ค.61 24–
25 
พ.ย.
61 
และ 

15-16 
ธ.ค.61 

90 94 แผ่นดิน 150,000 150,000 98.75 4.93 96.25 4.81 


 

 

 

 

5 สถอ. โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ออกแบบสู่สากล  

8 ณ จังหวัดสุโขทัย ธ.ค.61 15-21 
ธ.ค.61 

40 40 แผ่นดิน 200,000 198,621 อยู่ระหว่างรอประมวลผล   

  
6 กศว. โครงการราชมงคล

พระนคร สนอง
พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง  

8 ณ ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบ
เอื อง จ.ชลบุรี 

พ.ย.
61. 

17 
พ.ย.
61. 

150 150 แผ่นดิน 150,000     122,500  94.50 4.72 93.30 4.66 


 

 

 

 
       

650 909   860,200 
 
732,624  

      

  

 มติที่ประชุม รับทราบ และประธานแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินโครงการใน     
ไตรมาสที่ ๑ , ๒  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ 

 ๔.๒ สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน อพ.สธ. -มทร.พระนคร             
ประจ าปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (น าเสนอป ัญหาอ ุปสรรคในการด าเน ินงาน               
และเสนอวิธีการแก้ไข) 

  ตามที ่ มหาวิทยาล ัยมอบหมายให ้กองศิลปวัฒนธรรมเป็นผู ้ร ับผ ิดชอบงาน       
สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พ ันธุกรรมพืชฯ และจัดการประชุมคณะท างาน อพ.สธ.ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ พร้อมสรุปรายงานการประชุมให้คณะและหน่วยงานทราบ และส่งรายงานผล
การประชุมไปยัง อพ.สธ. รับทราบ  

                /ทั งนี ... 



๖ 
 

  ทั งนี  การประชุมคณะท างานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีการจัดการ
ประชุมคณะท างานฯ จ านวนทั งสิ น ๓ ครั ง และการประชุมคณะท างานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒      
ได้ด าเนินการจัดการประชุมไปแล้วนั น จ านวน ๑ ครั ง โดยคณะและหน่วยงานร่วมกันหารือถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานและวิธีการแก้ไขดังรายละเอียด ดังนี  

 สรุปรายงานการประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในวันที่ ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมี ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นประธาน     
การประชุม ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี  

ประธานแจ้งถึงการปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ การจัดท า
เว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.พระนคร การปรับเปลี่ยนการประชุมเป็นแบบระบบการประชุม e-Meeting ตั งแต่ครั งที่ 
๒/๒๕๖๑ เป็นต้นไป ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อ
ด้วยเรื่องสืบเนื่องถึงแผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อีก
ทั งเรื่องเพ่ือพิจารณาและรายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไตรมาสที่ ๔ และรายงานผลรอบ ๑๒ 
เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อพ.สธ.) รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ของตัวชี วัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - 
ตัวชี วัดที่ ๕.๔  - ตัวชี วัดที่ ๕.๕  พิจารณาเตรียมการและรายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไตรมาสที่ 
๑ และเรื่องเพ่ือทราบถึงการรายงานความก้าวหน้า การเตรียมการ การจัดโครงการการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ระหว่าง วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐    
ณ เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี และการนัดหมายการประชุม
คณะท างาน อพ.สธ. – มทร.พระนคร ในครั งต่อไป 

สรุปรายงานการประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

โดยมี  ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการและวิจัย  เป็นประธานในที่ประชุม 
ประธานแจ้งถึงค าสั่งแต่งตั งที่ ๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั งคณะท างานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสรุปการพิจารณาความร่วมมือเพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ คณะท างานร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พร้อมด้วยเรื่องสืบเนื่องถึงแผนปฏิบัติงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเรื่องเพ่ือพิจารณา พิจารณาและรายงานผล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไตรมาสที่ ๒ และ ๓  ต่อด้วยพิจารณาปรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของตัวชี วัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร -ตัวชี วัดที่ ๕.๔ -ตัวชี วัดที่ ๕.๕ และการนัดหมายการประชุมคณะท างาน อพ.สธ.–มทรพ.      
ในครั งต่อไป 

  
                             /สรุปรายงาน... 

 



๗ 
 

สรุปรายงานการประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในที่ประชุม 
ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วยคณะท างานร่วมกันรับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๒ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องสืบเนื่องถึงแผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ประจ าปี ๒๕๖๒ ต่อด้วยเรื่องเพ่ือพิจารณาเตรียมการและรายงานผลโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ไตรมาสที่ ๔ พิจารณาปรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพ่ือเสนอของบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องเพ่ือทราบการรายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ไตรมาสที่ ๓ พร้อมด้วยรายงานการ
ด าเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (เครือข่าย C อพ.สธ.) ภาคกลางตอนล่าง        
และการนัดหมายการประชุมคณะท างาน อพ.สธ.–มทร.พระนคร ในครั งต่อไป เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ต่อไป 

สรุปรายงานการประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) ครั งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี  

ในการนี  ประธานแจ้งถึงการประชุมหารือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สนองพระราชด าริ เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร และอพ.สธ. แจ้งการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.– มทรพ.)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะท างานร่วมกัน
รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องสืบเนื่องถึงการปรับเปลี่ยน
รายชื่อคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องเพ่ือพิจารณาแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก 
อพ.สธ.–มทร.พระนคร พิจารณาแผนการด าเนินงาน อพ.สธ.-มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะ/สถาบัน/กอง เรื่องเพ่ือทราบถึงการเสนอโครงการ อพ.สธ.-มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และการเตรียมการด าเนินงาน ไตรมาสที่  ๑ (๑ ตุลาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ไตรมาสที่  ๒            
(๑ มกราคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)  และการนัดหมายการประชุมคณะท างาน อพ.สธ.–มทร.พระนคร ในครั ง
ต่อไป 

สรุปปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และเสนอวิธีการแก้ไข 
     อพ.สธ. – มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

ปัญหาข้อที่ ๑  
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในปีที่ผ่านมาบางคณะด าเนินงานยังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของอพ.สธ. ในเรื่องของ
พื นที่ ซึ่งบางพื นที่ยังไม่ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทั งนี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ก็ได้ด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์  โดยท่านดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ ได้ให้
ข้อเสนอแนะ ในเรื่องของการน าวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจของมหาวิทยาลัย มาบูรณาการเข้ากับกรอบการ
ด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และกลับไปให้คณะและหน่วยงานน าไปพิจารณาปรับเปลี่ยน



๘ 
 

แผนการด าเนินงานหรือโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์พร้อมกับการเสนอของบประมาณ และปรับเปลี่ยน
แผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก ต่อไป       

ข้อเสนอวิธีการแก้ไข ข้อที่ ๑ 
 จากการประชุมคณะท างานไปแล้วนั น ตามที่ท่าน ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์    
ได้ให้ข้อเสนอแนะ บูรณาการในการท างานร่วมกัน ระหว่าง มทร.พระนคร - ชุมชน บริเวณใกล้เคียง และพื นที่
ที่สนองพระราชด าริ โดยร่วมกันทั ง ๙ คณะ จึงเห็นสมควรว่ามทร.พระนคร จึงต้องมีการบูรณาการในพื นที่
ระยะ ๕๐ กิโลเมตร โดยรอบมหาวิทยาลัยร่วมกันก่อนทั ง ๙ คณะ และท าความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
พื นที่เดียวกันโดยเลือกพื นที่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการพิจารณาเป็น ๒ ข้อ ดังนี   

 ๑. ให้ศึกษาทรัพยากร ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา        
โดยศึกษาพื นที่ที่มหาวิทยาลัยตั งอยู่ในพื นที่เขตดุสิต อีกทั งเขตพื นที่ ทั ง ๕๐ เขต และ
พื นที่สนองพระราชด าริ ของกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี 

๒. ด าเนินการปรับเปลี่ยนพื นที่โครงการ และปรับแผนปฏิบัติงานเพื่อการด าเนินงานที่ถูกต้อง
ตามเกณฑ์การพิจารณาจาก อพ.สธ. 

โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกศึกษาพื นที่ระยะรัศมี ๕๐ กิโลเมตร โดยรอบมหาวิทยาลัยก่อน ซึ่งที่ประชุม
เลือกพื นที่เขตดุสิตและชุมชนบริเวณใกล้เคียง และพื นที่ที่สนองพระราชด าริ ของกรุงเทพฯ และจังหวัด
นนทบุรี แล้วจึงน าวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจของมหาวิทยาลัย มาบูรณาการเข้ากับกรอบการด าเนินงาน
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยน าความช านาญและความเชี่ยวชาญที่แต่ละ
คณะถนัด แล้วตอบโจทย์บูรณาการงานร่วมกัน เพื่อที่จะได้เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยร่วมกัน และได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ อพ.สธ. ต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ และหารือร่วมกันบูรณาการงานระหว่างมหาวิทยาลัย – ชุมชน     
- ส านักงานเขต ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๕.๑ ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ร่วมกันพิจารณาปัญหา

อุปสรรคในการด าเนินงาน และให้นโยบายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น) 

ตามที่ คณะและหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และด าเนินงาน
ตามแผนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในไตรมาสที่ ๑ ไปแล้วนั น ยังมีส่วนที่รอการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๒ ซึ่งอยู่
ระหว่างรอการด าเนินงาน และไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานต่อไป 

มติที่ประชุม พิจารณาให้ คณะ/หน่วยงานเร่งด าเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามที่คณะ
ได้ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน และเสร็จสิ นภายในเดือนสิงหาคม             
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

        

          /๕.๒ พิจารณา... 
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๕.๒ พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔  

ตามท่ี คณะและหน่วยงานได้จัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ือการเสนอของบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีดังนี     
แผนปฏิบัติงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
มีจ านวนทั งสิ น ๑๔ โครงการ รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ ๑,๘๘๒,๕๔๐ บาท โดยมีโครงการ ดังนี   

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
กองศิลปวัฒนธรรม  มี ๓ โครงการ 
 ๑. โครงการจัดท าฐานข้อมูลงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. – มทร.พระนคร 
 ๒. โครงการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
 ๓. โครงการจัดท าฐานข้อมูลวิจัยวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มี ๒ โครงการ 
 ๑. โครงการตามรอยพระราชด าริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

๒. โครงการค่ายบูรณาการคหกรรมศาสตร์เชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มี ๒ โครงการ 
 ๑. โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื นที่เขตดุสิต 

๒. โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย   
คณะบริหารธุรกิจ  มี ๑ โครงการ 
 ๑. โครงการตามรอยพระราชด าริเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มี ๑ โครงการ 
 ๑. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพ่ือตอบสนองยุคดิจิทัล 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มี ๒ โครงการ 

๑. โครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล 
 ๒. โครงการสืบทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเป็นฐานความรู้ด้านการออกแบบ 
กองศิลปวัฒนธรรม  มี ๓ โครงการ 
 ๑. โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา 
 ๒. โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. โครงการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประชาชนชาวไทยได้ประโยชน์ 

มติที่ประชุม พิจารณาทบทวนปรับแก้ไขโครงการใหม่เพ่ือให้อยู่ในพื นที่บริเวณใกล้เคียง
มหาวิทยาลัย โดยเลือกพื นที่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี  
และสามารถบูรณาการงานได้กับทั ง ๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนา
งานด้านวิจัยให้เกิดประโยชน์ อีกทั งมหาวิทยาลัยสามารถน านักศึกษาลงพื นที่
เก็บส ารวจ รวบรวมข้อมูล จัดท าเป็นฐานข้อมูลได้ และเป็นพ่ีเลี ยงในการ
ด าเนินงานร่วมกับส านักงานเขต  

/แผนปฏิบัติ... 
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แผนปฏิบัติงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
มีจ านวนทั งสิ น ๒๒ โครงการ รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ ๓,๐๒๙,๒๐๐ บาท โดยมีโครงการ ดังนี  

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  จ านวน ๑ โครงการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มี ๑ โครงการ 

๑. โครงการการจัดการความรู้เพ่ือด ารงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื นท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  จ านวน ๓ โครงการ 
กองศิลปวัฒนธรรม  มี ๓ โครงการ 

๑. โครงการจัดท าฐานข้อมูลงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. – มทร.พระนคร 
๒. โครงการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
๓. โครงการจัดท าฐานข้อมูลวิจัยวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  จ านวน ๑๘ โครงการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มี ๑ โครงการ 

๑. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกจิตส านึกครูช่างรุ่นใหม่ใสใจสิ่งแวดล้อม 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มี ๒ โครงการ 
 ๑. โครงการตามรอยพระราชด าริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 
 ๒. โครงการค่ายบูรณาการคหกรรมศาสตร์เชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มี ๓ โครงการ 

๑. โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื นที่เขตดุสิต 
๒. โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตส านึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช        

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 ๓. โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือเผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียน 
คณะบริหารธุรกิจ  มี ๑ โครงการ  
 ๑. โครงการตามรอยพระราชด าริเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มี ๒ โครงการ 
 ๑. โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
 ๒. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
คณะศิลปศาสตร์  มี ๑ โครงการ 
 ๑. โครงการศิลปศาสตร์ร่วมสนองพระราชด าริสร้างจิตส านึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มี ๓ โครงการ 
 ๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 ๒. โครงการพัฒนานักศึกษาสร้างจิตส านึกคุณธรรมเชี่ยวชาญวิชาชีพสู่ยุคดิจิทัล 
 ๓. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพ่ือตอบสนองยุคดิจิทัล     
 
               /คณะ... 
 
 



๑๑ 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มี ๔ โครงการ 
๑. โครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 ๒. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๓. โครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล 

๔. โครงการบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

กองศิลปวัฒนธรรม  มี ๒ โครงการ 
 ๑. โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา 
 ๒. โครงการมทร.พระนคร สนองพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

มติที่ประชุม คณะและหน่วยงานขอกลับไปพิจารณาทบทวนโครงการใหม่ เพ่ือปรับพื นที่ให้
ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องเข้ากับกรอบการด าเนินงานของอพ.สธ. 
ตามท่ีประชุม ก าหนดเช่นเดียวกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพ่ือในการ
เสนอของบประมาณปี ๒๕๖๔ ต่อไป 

๕.๓ การทบทวน และ/หรือ พิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก                  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) มทร.พระนคร ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 

ตามที่ คณะและหน่วยงาน ได้ส่งแผนการด าเนินงานแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก   
กองศิลปวัฒนธรรม ได้รวบรวมจัดท าเป็นแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก มทร.พระนคร และให้การปฏิบัติงาน    
ตรงตามวัตถุประสงค์ของอพ.สธ. โดยน าวิสัยทัศน์ และพันธกิจ มาปรับให้เข้ากับกรอบการด าเนินงานและ
กิจกรรม ซึ่งคณะและหน่วยงานสามารถพิจารณาปรับแผนการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์
ของ อพ.สธ. ต่อไป 

ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  กล่าวถึง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
ด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก โดยมียุทธศาสตร์ในการท างาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม ท างานภายใต้
ทรัพยากรทั ง ๓ ฐาน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา อพ.สธ. 
แนะแนวทางในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โดยน าวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมาปรับใช้
ให้สอดคล้องเข้ากับกรอบการด าเนินงาน/กิจกรรม ดังเช่นในกิจกรรมที่ ๒ , ๔ , ๕ , ๗ และ ๘ โดยการลงพื นที่
พัฒนาชุมชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เขตพื นที่ใกล้เคียง ดังเช่น เขตดุสิต เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
๕๐ เขต หรือมีการท างานบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยพื นที่ที่สนอง
พระราชด าริกับทางอพ.สธ. หากเป็นพื นที่สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ไม่ควรลงพื นที่ซ  าซ้อนหรือพื นที่ที่มี
การบูรณาการไปแล้ว อีกทั ง อพ.สธ.แนะน าการเข้ารับการอบรมรับความรู้และวิธีการเก็บข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถน านักศึกษาลงพื นที่ส ารวจเก็บข้อมูลในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและบันทึกข้อมูล
ใน ๙ ใบงาน ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงกันที่ เว็บไซต์ของ อพ.สธ. อีกทั งได้รับการอบรมที่ถูกต้องแล้ว
มหาวิทยาลัยสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม มาพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดในนามมหาวิทยาลัยได้ต่อไป 

        /มตทิี่ประชุม... 



๑๒ 
 

มติที่ประชุม ประธานแจ้งถึงคณะและหน่วยงานให้ความส าคัญกับงานวิจัยในการ
สนองพระราชด าริในพื้นที่ตนเอง คณะและหน่วยงานกลับไปพิจารณาปรับ
แผนการด าเนินงานโครงการฯ ปรับเปลี่ยนพื นที่ให้อยู่ในบริเวณชุมชน
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เขตดุสิต ทุกเขตในกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี ให้
ตรงตามวัตถุประสงค์และเพ่ือในการเสนอของบประมาณ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑  นัดหมายการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั งต่อไป 

นัดหมายการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ ครั งต่อไปจะแจ้งให้ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 เลิกประชุม        เวลา ๑๔.๐๐ น. 

 
นางสาวทัศนีย์  น้อยแดง 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


