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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

ผู้มาประชุม 
 ๑. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี    ประธาน 
 ๒. ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการ รองประธาน
 ๓. ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ รองประธาน 
 ๔. ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์   เจริญทรัพย์  
   เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 ๕. นางสาวรุ่งฤด ี ตรงต่อศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 
 ๖. ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 
 ๗. ผศ.ดร.วรินทร์ สุดคนึง ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 
 ๘. นางสาวนิตยา น่วมพร้อมพันธุ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แทน 
 ๙. นางสาวมัลลิกา จงจิตต์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แทน 
 ๑๐. ผศ.กษิดิ์เดช   สุทธิวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจ แทน 
 ๑๑. ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ กรรมการ 
 ๑๒. นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ แทน 
 ๑๓. ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวพรประภา ชูวงษ์วิชช ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน แทน 
 ๑๕. นางสาวมัลลิกา วีระสัย ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
 ๑๖. ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม   เลขานุการ 
 ๑๗. นายถาวร อ่อนละออ หัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ติดราชการ 
 ๒. นางสาวพัทรียา เห็นกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภาฯ ติดราชการ 
 ๓. ดร.ปริญญ ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ติดราชการ 
 ๔. นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ติดราชการ 
 ๕. ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดี ติดราชการ 
 ๖. นางวรรณวิมล นาคทัด ผู้ช่วยอธิการบดี ติดราชการ 
 ๗. นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี ติดราชการ 
 ๘. ผศ.ดร.สชุาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดราชการ 
  ๙. อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
 ๑๐. ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดราชการ 
         /๑๑.... 
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 ๑๑. ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ติดราชการ
 ๑๒. ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบลุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดราชการ
 ๑๓. ผศ.ว่าทีร่.ต.วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ติดราชการ 
 ๑๔. อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ติดราชการ 
 ๑๕. นางรตนมน จันทรอุทัย  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ติดราชการ 

    ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
 ๒. นางสาวศิริกุล เกษา เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 
 ๓. นางสาวมนุวด ี สมบูรณ์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.   
 ๔. อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
 ๕. นางนุจร ี บุรีรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
 ๖. นางลาวัลย ์ สายสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ  
 ๗. ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ๘. นางสาวฐิตาภา เนื่องนิยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๙. นางสาวอภิชฏา ทองรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๐. นางสาวเบญจมาศ สระบัวค า คณะศิลปศาสตร์ 
 ๑๑. นางสาวจัทนา มเหศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์                                     
 ๑๒. ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  
 ๑๓. ผศ.ดร.ยวุด ี พรธาราพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  
 ๑๔. นางสาวสุนิสา ขุนทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 
 ๑๕. นางสาวบุศรินทร์ มั่นวิชาชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 
 ๑๖. นางสาวนิตินันท ์ ศรีสุวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๑๗. นายเชาวลิต ผันประเสริฐ กองนโยบายและแผน 
 ๑๘. นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย กองนโยบายและแผน 
 ๑๙. นางสาวกิตตินันท ์ จันทวงศ์ กองศิลปวัฒนธรรม 
 ๒๐. นางรัตนา ดิสสระ กองศิลปวัฒนธรรม   
 ๒๑. นางสาวสุรวีัลย ์ ใจงาม กองศิลปวัฒนธรรม  
 ๒๒. นายศิริวัฒน ์ สายสุนทร กองศิลปวัฒนธรรม   
 ๒๓. นายเกศไกรศร แก้วสามารถ กองศิลปวัฒนธรรม   
 ๒๔. นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง กองศิลปวัฒนธรรม 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

                                                         /๑.๑... 
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๑.๑   ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
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 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลพระนคร 

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

 ๑.๓   ค าสั่งแต่งตั้งที่ ๗๐๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร)     

  ค าสั่งแต่งตั้ง ที่ ๗๐๔/๒๕๖๒ เป็นคณะท างานที่มาจากผู้แทนของคณะและ
หน่วยงาน ที่เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทั้ง ๙ คณะ และผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัย โดยมีการแยก
คณะท างานตามกรอบและกิจกรรมการด าเนินงานของ อพ.สธ. ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม   

   มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

  พิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม 
๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

  มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข               

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   ---                      

  /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔    สรุปภาพรวมในการด าเนินงาน อพ.สธ. – มทร.พระนคร 
 ๔.๑   สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามกรอบการด าเนินงาน   

และกิจกรรมของ อพ.สธ. – มทร.พระนคร      
๔.๑.๑ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

   กองศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รายงานผลการด าเนินงานไปยัง อพ.สธ. ให้ทราบ
ถึงการด าเนินงานของมทร.พระนคร ตามกรอบการด าเนินงาน ในกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
จ านวน ๓ โครงการ และกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ านวน ๑๒ 
โครงการ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ และใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๙๕,๖๙๐ บาท ตามเอกสารแนบ            

 มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๑.๒ รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓                       
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

    ตามที่คณะและหน่วยงานได้ด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าริ  
อพ.สธ.–มทรพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ได้ด าเนิน
โครงการแล้ว ๘ โครงการ ดังนี้ 

คณะ/
หน่วย
งาน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กิจ
กร
รม 

สถานที่ วันที่ด าเนินการ เป้าหมาย(คน) 
แหล่ง
งบ 

ประม
าณ 

งบประมาณที่
ได้รบั 

งบประมาณ
ใช้จริง 

บรรลุวัตถุประสงค ์ ความพึงพอใจ 
เผย
แพร ่

แผน ผล แผน ผล ร้อยละ เฉลี่ย ร้อยละ เฉลี่ย มี 

กศว. 

๑.โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลงานสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. – 
มทร.พระนคร 

๕ มทร.พระนคร  ต.ค.๖๒ 
- ๓๑ 
ก.ย.๖๓ 

ต.ค.๖๒ - 
๓๑ ก.ย.
๖๓ 

1 ฐานข้อมูล 

_ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 



 

๒.โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม 

๕ มทร.พระนคร  ต.ค.๖๒ 
- ๓๑ 
ก.ย.๖๓ 

ต.ค.๖๒ - 
๓๑ ก.ย.
๖๓ 

1 ฐานข้อมูล 
_ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 



 

๓.โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลวิจัยวัฒนธรรม 

๕ มทร.พระนคร  ต.ค.๖๒ 
- ๓๑ 
ก.ย.๖๓ 

ต.ค.๖๒ - 
๓๑ ก.ย.
๖๓ 

1 ฐานข้อมูล 
_ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 



 

ทคศ. ๔.โครงการค่ายอนุรักษ์
เชิงสร้างสรรค์ด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

๘ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือน
ปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม 
บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 

พ.ย. ๖๒ ๒๙-๓๐ 
พ.ย. และ 
๑ ธ.ค.๖๒ 

๔๐ ๔๐ แผ่นดิ
น 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๕.๐๐ ๙๘.๒๐ ๔.๙๑ 
 

ทสม. ๕.โครงการปลูกจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 
  

๘ ณ พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กรม
วิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 

พ.ย. ๖๒ ๒๒ พ.ย. 
๖๒ 

๓๐ ๔๓ เงิน
สโมส

ร 

๑๖,๖๐๐ ๑๕,๕๕๐ ๙๔.๐๐ ๕.๐๐ ๙๔.๐๐ ๕.๐๐  

ทสม. ๖.โครงการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย   

๘ ณ ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ต าบล
รางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี 

ธ.ค. ๖๒ ๒๐-๒๒ 
ธ.ค.๖๒ 

๔๒ ๕๘ แผ่นดิ
น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๓.๒๐ ๔.๖๖ ๙๑.๖๐ ๔.๕๘ 
 

บธ. ๗.โครงการตามรอย
พระราชด าริเพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม   

๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ศูนย์พาณิชยการพระ
นคร 

ธ.ค. ๖๒ ๑๙ ธ.ค.
๖๒ 

๓๐๐ ๓๓๕ รายไ
ด้ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๙๕.๐๐ ๔.๗๕ ๙๖.๐๐ ๔.๘๐ 

กศว. ๘.โครงการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ชาวไทย
ได้ประโยชน์  

๘ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรภาคตะวันออก เฉียง
เหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

พ.ย. - 
ธ.ค.๖๒ 

๒๙ พ.ย.-
๕ ธ.ค. 
๖๒ 

๕๐๐ ๙๒๕ รายจ่
าย 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๗,๐๔๐ ๙๖.๗๗ ๕.๗๗ ๙๖.๗๗ ๕.๗๗ 

      
๙๑๒ ๑,๔๐๑   ๔๓๖,๖๐๐ ๔๒๒,๕๙๐ 

     



๕ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ และประธานแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินโครงการใน     
ไตรมาสที่ ๑, และไตรมาสที่ ๒ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ 

 ๔.๒ สรุปผลการประชุมคณะท างาน อพ.สธ.-มทร.พระนคร ประจ าปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
(น าเสนอปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และเสนอวิธีการแก้ไข) 

  ตามที ่ มหาว ิทยาล ัยมอบหมายให้กองศิลปว ัฒนธรรมเป็นผู ้ร ับผิดชอบงาน       
สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และจัดการประชุมคณะท างาน อพ.สธ.ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พร้อมสรุปรายงานการประชุมให้คณะและหน่วยงานทราบ และส่งรายงานผล
การประชุมไปยัง อพ.สธ. รับทราบ ทั้งนี้ การประชุมคณะท างานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มีการ
จัดการประชุมคณะท างานฯ จ านวนทั้งสิ ้น ๓ ครั ้ง และการประชุมคณะท างานฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ด าเนินการจัดการประชุมไปแล้ว จ านวน ๑ ครั้ง โดยคณะและหน่วยงานร่วมกันหารือถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและวิธีการแก้ไขดังรายละเอียด ดังนี้ 

 สรุปรายงานการประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมี ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุม  
ประธานแจ้งถึงการด าเนินงานร่วมกับส านักงานเขตที่แต่ละคณะตั้งอยู่ การรับรองรายงาน

การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะท างานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้คณะและหน่วยงานพิจารณาแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ปีที่หก 
และแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกท้ังแจ้งเพ่ือทราบถึงการเสนอโครงการอพ.สธ.-มทร.พระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับทางอพ.สธ.พิจารณา พร้อมเตรียมการด าเนินงาน ในไตรมาสที่ ๑ 
จ านวน ๖ โครงการ และไตรมาสที่ ๒ จ านวน ๕ โครงการ และนัดหมายการประชุมคณะท างาน อพ.สธ.– 
มทร.พระนคร ครั้งต่อไป ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

สรุปรายงานการประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
 เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานแจ้งถึงการด าเนินงานตามเขตพ้ืนที่ที่แต่ละคณะ
ตั้งอยู่ และเขตอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤศจิ ก ายน  ๒๕๖๑  การ ร าย ง านผลการด า เ นิ น ง านประจ าปี  พ . ศ . ๒๕๖๒  ใน ไตรมาสที่  ๒  
และไตรมาสที่ ๓ การรายงานความก้าวหน้าในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ การลงพ้ืนที่เก็บส ารวจข้อมูลตามเขตพ้ืนที่ที่แต่ละคณะตั้งอยู่ ตามแบบฟอร์ม
ใบงาน ๙ ใบงาน และร่วมกันพิจารณาการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมด้วยพิจารณาการปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก ให้อยู่ในพ้ืนที่เขตตามความ
เหมาะสม โดยคณะและหน่วยงานพิจารณาขอกลับไปปรับแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้เข้ากับกรอบการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ ในกิจกรรมที่ ๒ , ๔ ,และ ๘ อีกทั้งเรื่องเพ่ือทราบ ทาง อพ.สธ. แจ้งผลการ
พิจารณาสนับสนุนโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ.-มทรพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึง มทร.พระ
นคร ได้เกรด B และแจ้งให้ทราบถึงการเตรียมการจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  

          /ทรัพยากร... 



๖ 
 

ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในการน าเสนอผลงาน ทั้ง ๔ หัวข้อ ดังนี้ หัวข้อที่ ๑ “การพัฒนา
คุณสมบัติของต้นแบบแผ่นมวลเบาจากเศษใบยางพาราและเถ้าไม้ยางพาราส าหรับประยุกต์ใช้ระดับ
ภาคสนาม” หัวข้อที่ ๒ บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิตเส้นใยผักตบชวา แกลบ และใยมะพร้าว 
ส าหรับรักษาอุณหภูมิ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อที่ ๓. การจัดการความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาเส้นใยป่านศรนารายณ์ในเชิงพาณิชย์ โดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
หัวข้อที่ ๔. การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นภาคอีสานแนวคิดศิลปะ
ไทยร่วมสมัยสู่แนวทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ น าเสนอในที่
ประชุม พร้อมนัดหมายการประชุมคณะท างาน อพ.สธ.–มทร.พระนคร ครั้งต่อไป ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สรุปรายงานการประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การปรับเปลี่ยนกระทรวงและงบประมาณที่จะ
ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ ๒ , ๔ , ๕ และ ๘ 
ภายใต้ 3 ฐานทรัพยากร การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โดยใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไปพลางก่อน) โดยกองนโยบายและแผน ได้ให้ค าชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ และโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้คณะและหน่วยงานกลับไปพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงการ 
เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนจากอพ.สธ. พร้อมทั้งก ากับติดตามการลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เขต 
ของแต่ละคณะ และร่วมกันพิจารณาการปรับแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ปีที่หก ให้ตรงตามกรอบกิจกรรมที่ ๒ 
, ๔ , ๕ และ ๘ เพ่ือให้เข้ากับกรอบการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการในปี ๒๕๖๔ ต่อไป ทั้งนี้
พิจารณาการปรับเปลี่ยนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และการเสนอรายชื่อเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากร
ไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ และนัดหมายการประชุมคณะท างาน อพ.สธ.– มทร.พระนคร ครั้งต่อไป ใน
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒          

สรุปรายงานการประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมี ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ในการนี้ ประธานแจ้งถึงค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ คณะและหน่วยงานร่วมกันพิจารณาแผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โดยใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) และ
ทบทวน แนวทางการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานและกิจกรรม ของ อพ.สธ. พร้อมด้วยการพิจารณา
ปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก และแผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกทั้งการก ากับ ติดตามและการเตรียมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ และการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ พร้อมการนัดหมายการประชุมคณะท างาน 
อพ.สธ.–มทร.พระนคร ครั้งต่อไป ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 

                /สรุป... 
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สรุปปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และเสนอวิธีการแก้ไข 
     อพ.สธ. – มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ปัญหาและอุปสรรค 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในปีที่ผ่านมาการด าเนินงานบางคณะในส่วนของพ้ืนที่ยังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
ของอพ.สธ. ขั้นตอนการด าเนินงานไม่ระบุให้ชัดเจน และแหล่งสถานที่ที่ไปด าเนินงานอาจอยู่นอกพ้ืนที่ โดย 
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องของพ้ืนที ่สถานทีใ่นการด าเนินงาน  
ดังเช่น ให้ลงพ้ืนที่ส ารวจร่วมกับส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร การศึกษาใบงาน ๙ ใบงาน การจัดท าและ
จัดเก็บฐานข้อมูล สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามศักยภาพ ซึ่งทั้งนี้ ได้ให้คณะและหน่วยงานน า
โครงการกลับไปพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานหรือโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ใหม่ เพ่ือที่จะ
ปรับแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก และปรับโครงการเพ่ือการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน ในปี ๒๕๖๔ และ 
๒๕๖๕ และ ต่อไป       
ข้อเสนอวิธีการแก้ไขและข้อเสนอแนะ  
 ท่านประธานได้ให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องของการด าเนินงานวิจัยร่วมกัน โดยมอบสถาบันวิจัย
และพัฒนา เป็นผู้ด าเนินงานหลักในเรื่องการวิจัย สนองพระราชด าริและยังให้คณะและหน่วยงานลงส ารวจ
พ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในแต่ละชุมชน ในแต่ละเขตที่แต่ละคณะตั้งอยู่ เพ่ือน าข้อมูลที่มีมา
ท างานวิจัยให้เกิดประโยชน์ และจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลในการสืบค้น และสามารถน าความรู้ที่ แต่ละ
คณะมีอยู่มาบูรณาการงานร่วมกันให้เกิดงานวิจัยในเรื่องที่ตนถนัด พร้อมกันนี้ในการเขียนโครงการวิจัยควร
เขียนให้ชัดเจนโดยน าข้อเสนอแนะของอพ.สธ.มาปรับใช้เพ่ือให้โครงการได้รับการสนับสนุนจากอพ.สธ. หรือ
แหล่งทุน ในการนี้ขอให้ลงชุมชนเพ่ือส ารวจทรัพยากรเป็นอันดับแรกในการท างานวิจัย เพราะหากได้ข้อมูล
ทรัพยากรแล้ว ก็พัฒนาทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และน ามาต่อยอดให้เกิดงานวิจัยที่สมบูรณ์  ในส่วนของใบ
งาน ๙ ใบงาน ขอให้คณะและหน่วยงานน าใบงานไปส ารวจบันทึกเพ่ือจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรได้เลย เพ่ือที่จะ
ได้ผลงานวิจัยในการเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากอพ.สธ.                                                         

 มติที่ประชุม รับทราบ คณะและหน่วยงานขอกลับไปศึกษาปรับแกโ้ครงการเพ่ือเสนอขอ
การสนันสนุน   

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๕.๑ ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร่วมกันพิจารณาปัญหา

อุปสรรคในการด าเนินงาน และให้นโยบายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น)        

ตามท่ี คณะจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และด าเนินงานตามแผนส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีในไตรมาสที่ ๑ ไปแล้วนั้น ยังมีส่วนที่รอการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๒ จ านวน ๘ โครงการ  
ทั้งนี้ขอให้คณะด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีที่วางไว้ต่อไป 

มติที่ประชุม พิจารณาให้ คณะด าเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามที่คณะได้ก าหนดไว้
และเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

                /๕.๒... 
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๕.๒ พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

ตามท่ี คณะและหน่วยงานได้ส่งแผนโครงการประจ าปี ๒๕๖๔ และจัดท าแผนปฏิบัติ
งานเพ่ือการเสนอของบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี ้   
แผนปฏิบัติงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๔ กิจกรรม 
จ านวน ๑๘ โครงการ รวมงบประมาณที่เสนอขอ ๒,๘๙๙,๓๒๐ บาท โดยมีโครงการ ดังนี้  
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา , คณะศิลปศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันบูรณาการ จ านวน ๑ โครงการ 

๑. โครงการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และเส้นทางศึกษาพันธุกรรมพืชสมุนไพร 
บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พาณิชยการพระนคร) 
กองศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๑ โครงการ 

๑. โครงการส ารวจและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
คณะบริหารธุรกิจ มี ๑ โครงการ 

๑. โครงการการพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตามรอยเส้นทางเสด็จและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร         
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มี ๑ โครงการ      

๑. โครงการวิจัยและพัฒนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาชีพการเพาะเลี้ยงเห็ดด้วยระบบความคุมความชื้น
อัจฉัจริยะ(Smart Control) เพ่ือชุมชนต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มี ๒ โครงการ 

๑. โครงการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหลังสมัยใหม่ด้วยการระบายสีและการพิมพ์เซอร์ริกราฟจากสี
ธรรมชาติ 

๒. โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มอาชีพประชาชน ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : กลุ่มพัฒนาอาชีพนิรันพร และกลุ่ม
พัฒนาอาชีพสุเหร่าเกาะขุนเณร 
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  
 
                 /คณะ... 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มี ๒ โครงการ 
 ๑. โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่เขตดุสิต 

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

๑. โครงการส ารวจทรัพยากรและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

กองศิลปวัฒนธรรม  มี ๒ โครงการ 
 ๑. โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา 
 ๒. โครงการราชมงคลพระนคร สืบสานศาสตร์พระราชา  

มติที่ประชุม พิจารณาทบทวนปรับแก้ไขโครงการใหม่เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ อพ.สธ. 
และเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนจากอพ.สธ. โดยมีคณะและหน่วยงาน 
ที่ปรับแก้ไข ดังนี้       

คณะ โครงการ รายละเอียดที่แก้ไขเพิ่มเติม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
, คณะศลิปศาสตร์ , 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

๑. โครงการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และเส้นทางศึกษาพันธุกรรมพืชสมุนไพร บรเิวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พาณิชยการพระนคร) 

– ไม่มีขั้นตอนการด าเนินงานและช่วงเวลาใน
การด าเนินงาน 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

๑.โครงการตามรอยพระราชด าริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

– ไม่มีขั้นตอนการด าเนินงาน 
– สถานท่ีด าเนินงาน(นอกพื้นที่) 

๒.โครงการค่ายอนรุักษ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยภูมิปญัญาท้องถิ่น
แห่งศิลปวัฒนธรรมไทย 

– ไม่มีขั้นตอนการด าเนินงาน 
– สถานท่ีด าเนินงานแหล่งศิลปวฒันธรรม 
จังหวัดสมุทรปราการ(นอกพื้นที่) 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

๑.โครงการพัฒนาสื่อมลัตมิีเดยี – ไม่มีขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

คณะบริหารธรุกิจ ๑.โครงการตามรอยพระราชด าริเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

– ไม่มีขั้นตอนการด าเนินงาน 
– รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ไมแ่จกแจง
รายละเอียดตัวคณู 

รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ  มี ๓ คณะ และ ๑ หน่วยงาน  

 

                 /๕.๓... 



๑๐ 
 

๕.๓ การทบทวน และ/หรือ พิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก                  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) มทร.พระนคร ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ 

ตามท่ี คณะและหน่วยงาน ได้ส่งแผนการด าเนินงานโครงการอพ.สธ.ประจ าปี ๒๕๖๔ 
กองศิลปวัฒนธรรม ได้รวบรวมจัดท าเป็นแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือ
การขอรับการสนับสนุนประจ าปี ๒๕๖๔ จากอพ.สธ. ในการนี้ประธานได้ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย และจัดท าชุดโครงการงานวิจัย ๑ โครงการใหญ่ โดยให้มีการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันทั้ง 
๙ คณะ พร้อมเชิญนักวิจัยที่มีความสามารถเข้ามาช่วยในการท างานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่ง อพ.สธ. แนะน าให้พัฒนา
พ้ืนที่ที่ตนเองอยู่ แล้วศึกษาทรัพยากรที่ใกล้ตัว หรือหากมีเครือข่ายสามารถดึงเข้ามาร่วมงานวิจัย เพ่ือการ
พัฒนาต่อยอด อีกทั้ง อพ.สธ.พิจารณาให้คณะและหน่วยงานกลับไปทบทวนแผนโครงการใหม่ เพ่ือที่จะส่ง
ให้อพ.สธ.พิจารณาใหม่อีกครั้ง 

นายพรชัย จุฑามาศ ได้กล่าวถึงการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.- มทร.พระนคร 
ในการเขียนโครงการเพื่อให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้คณะและหน่วยงาน
น าโครงการกลับไปปรับแก้ไข ในส่วนของงานวิจัย แนะน าให้ศึกษากลุ่มงานวิจัย ใน ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี ๑ ศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐาน นักอนุกรมวิธาน นักชีววิทยา เรียนรู้วงจรชีวิต พืชท้องถิ่น นักสรีรวิทยา ศึกษาปัจจัยที่มีผลกับ
การเจริญเติบโต น้ า ปุ๋ย แสง ฯลฯ ไปจนถึงนักชีวโมเลกุล เพ่ือรักษาสิทธิ กลุ่มที่ ๒ ขยายพันธุ์ ปลูกเลี้ยง เขต
กรรม คัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์ กลุ่มที่ ๓ วิเคราะห์สารส าคัญ นักเคมีวิเคราะห์ แต่ละสารส าคัญ น าไปสู่การใช้
ประโยชน์ที่แตกต่าง กลุ่มที่ ๔ นักโภชนาการ กลุ่มที่ ๕ นักวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องใช้ไม้สอย ยา เครื่องส าอาง โดยให้อยู่ในกรอบการเรียน การสอน กรอบงานวิจัย กรอบบริการวิชาการ 
ไม่ให้ออกนอกเขตและไม่กระจัดกระจาย รวมกันเป็นหนึ่งแล้วพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ กล่าวถึงการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ ๕ 
ปีที่หก และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๔ แนะน าถึงเนื้อหาข้อมูลรายละเอียดในการด าเนินงานโครงการ 
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลา และสถานที่ วัตถุประสงค์ต้องชัดเจนในการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ อย่างแท้จริง ขั้นตอนการด าเนินงานต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน ชี้แจง เป็นข้อๆ ช่วงเวลาการ
ปฏิบัติงานระบุให้แน่นอนเดือนไหน ถึงปีไหน และสถานที่ให้ศึกษาพ้ืนที่ที่ตนเองตั้งอยู่เสียก่อน ก่อนจะออกไป
นอกพ้ืนที่ ถ้าหากนอกพ้ืนที่ก็ขอให้อยู่พ้ืนที่ที่เป็นอพ.สธ.หรือเป็นเครือข่าย อพ.สธ.ในการพัฒนา ทั้งนี้ในการ
เขียนรายละเอียดขอให้ชัดเจนเพ่ือการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งเงินทุน วช. และแหล่งเงินทุน
อ่ืนๆ เพ่ือที่จะได้รับงบประมาณท่ีแน่นอน แล้วน าไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับชุมชน มหาวิทยาลัย และ
สังคมต่อไป   

มติที่ประชุม ประธานแจ้งถึงคณะและหน่วยงานให้ความส าคัญกับงานวิจัยในการ
สนองพระราชด าริในพื้นที่ตนเอง คณะและหน่วยงานกลับไปพิจารณาปรับ
แผนการด าเนินงานโครงการฯ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเพ่ือในการเสนอ
ของบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ต่อไปตามที่ อพ.สธ. ได้แจ้งแต่ละคณะให้ทราบ
แล้ว 

             /ระเบียบ... 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑  นัดหมายการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งต่อไป 

นัดหมายการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ ครั้งต่อไป อพ.สธ. จะแจ้งให้ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 เลิกประชุม        เวลา ๑๗.๐๐ น. 

 
นางสาวทัศนีย์  น้อยแดง 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


